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VOORWOORD (1)
Als regionaal samenwerkingsverband van twee provincies en
twaalf gemeenten zet Regio Groningen-Assen in op het benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en
versterken van gebiedskwaliteiten. De kwaliteit van de stads- en
dorpsranden - feitelijk de tribunes van onze regio - is daarom van
vitaal belang.
De randen zijn meer dan alleen tribunes. Ze herbergen typische
randfuncties, met een commercieel, recreatief of nutskarakter.
Dat brengt een bepaalde gevoeligheid voor economische, klimatologische en demografische ontwikkelingen met zich mee. Van
de randen wordt vaak als eerste gevraagd om mee te bewegen.
Zeker in deze tijd van stagnerende bouwactiviteiten en urgente
vraagstukken op het gebied van water, energie en natuur wordt
een groot beroep op hun kameleonistisch vermogen gedaan.
In een dynamische context is het de kunst om kwaliteit en functionaliteit met elkaar in evenwicht te houden. Om ogenschijnlijk
tegenstrijdige belangen zodanig te koppelen dat ze - waar het
maar even kan - meerwaarde opleveren. Het verruimen van de
blik is daarbij een effectief hulpmiddel: zowel in ruimte als in tijd.
Hoe verhouden lokaal en regionaal perspectief zich tot elkaar? En
verleden, heden en toekomst?
Belangrijke vragen, die ten grondslag liggen aan deze methodiek
voor waardering en aanpak van stads- en dorpsranden die de
Rijksuniversiteit Groningen en Sandra van Assen Stedenbouw
hebben ontwikkeld. Dat hebben zij in opdracht van, maar bovenal samen met de partners in de regionale samenwerking
gedaan. Een belangrijke rol in deze methodiek is weggelegd voor
de gebruikers van de randen. Dat sluit goed aan op ons streven
om ons beleid meer van ‘onder-naar-boven’ in te vullen. Omdat
alle gemeenten nu een uniforme methodiek kunnen hanteren,
kunnen de vruchten bovendien op (boven)regionaal schaalniveau
worden geplukt.
Namens Regio Groningen-Assen nodig ik u van harte uit om
voortvarend met Rondje Rand aan de slag te gaan.
Henk Staghouwer
Regio Groningen-Assen

VOORWOORD (2)
Wie na een bezoek van een stad of dorp het bord ‘einde bebouwde kom’ passeert, komt meestal direct in een landelijke buitenruimte terecht: de overgang van stad naar platteland is vaak heel
abrupt. Wie daarentegen vanaf het platteland richting een stad
of dorp koerst, ziet vaak al vanaf kilometers afstand het silhouet
van de bebouwing opdoemen. Hoe dichter we in de buurt komen,
hoe beter we deze overgang van platteland naar bebouwde kom
kunnen zien. De overgang van platteland naar stad is dus in de
menselijke ervaring veel geleidelijker. Feitelijk is de langzaam opdoemende stads- of dorpsrand de eerste ervaring van een bezoeker met een dorp of stad: een visitekaartje dus. Omdat bovendien
elk dorp en stad zijn eigen unieke silhouet kende, was de stadsof dorpsrand tot voor kort ook altijd een belangrijke drager van
de historisch gegroeide identiteit van die plaats.
In de afgelopen decennia zijn deze belangrijke functies van de
stadsrand te vaak vergeten en verwaarloosd. Waar vroeger veel
dorps- en stadssilhouetten werden gedomineerd door fraaie in
hoogopgaand eikenhout verscholen dorpjes waar alleen de middeleeuwse kerktoren bovenuit stak, of een door stadsmuren en
torens gedomineerd stedelijk panorama, dienen we ons tegenwoordig te vaak door een welhaast onafzienbare ring van bedrijventerreinen te bewegen, die er bovendien overal hetzelfde lijkt
uit te zien. De Franse antropoloog Marc Augé karakteriseerde dit
soort identiteitsloze ruimten dan ook terecht als ‘non-lieux’.
Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen
en Sandra van Assen Stedenbouw ontwikkelden in opdracht van
Regio Groningen-Assen een nieuwe methode om de kwaliteit van
stads- en dorpsranden in deze regio te kunnen vaststellen. Dit
Toolboek vormt een uitvloeisel daarvan: het beschrijft een praktische methode voor stads- en dorpsranden die door gemeenten
eenvoudig en doeltreffend kan worden toegepast. Met deze
nieuwe aanpak kunnen de stads- en dorpsranden in deze regio
hun belangrijke functie van visitekaartje en identiteitsdrager van
stad en land heroveren.
Het Kenniscentrum Landschap zet met fundamenteel- en toegepast onderzoek in op kennisoverdracht op het terrein van Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Het heeft hierbij niet
alleen aandacht voor opbouw- en ontstaansgeschiedenis, maar
speelt ook in op actuele vraagstukken met betrekking tot het
landschap. Het onderzoek naar de stads- en dorpsranden van de
regio Groningen-Assen past uitstekend binnen deze doelstelling.
Prof. dr. ir. Theo Spek
Kenniscentrum Landschap, Rijksuniversiteit Groningen
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Introductie

RONDJE RAND
Randen zijn woon-, werk-, recreatie, natuur- en parklandschappen tussen het buitengebied en de stad.
De rand verbindt, maar staat ook op zichzelf met zijn typische randverschijnselen. De rand weerspiegelt dagelijkse werkelijkheid en romantiek. Stads- en dorpsranden zijn belangrijk voor mens, bodem,
water, landschap, flora en fauna.
Nu het klimaat, de demografie en de economie aan verandering onderhevig zijn, liggen de grootste
opgaven misschien wel in de stads- en dorpsranden. Bouwplannen worden afgelast of gefaseerd.
Gronden komen vrij. Er zijn verliezen in de rand. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor de opgaven van
de toekomst: schoon water, waterberging, een groene economie, ecologie, energie, recreatie, healthy
ageing en voedsel voor de stad.
De randen zijn het eerst zichtbare van stad of dorp. Betekent een fraaie entree dat de kern even fraai is
en andersom: staat een slordige rand gelijk aan een slordige kern? ‘Breng mij naar uw rand en ik zeg
u in wat voor stad u leeft’, zegt Rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten. Reden te meer om
zorg te dragen voor representatieve randen.
Regio Groningen-Assen biedt u een ‘Rondje Rand’ aan. Aan de hand van het toolboek Rondje Rand
kan iedere regiogemeente met een eigen werkgroep een ronde langs één of meerdere stads- en dorpsranden maken; zowel letterlijk als virtueel. Binnen enkele dagen levert dit een waardering en voorstellen voor kwaliteitsimpulsen op. Het toolboek is gemaakt als ‘gereedschapskist’ om problemen,
kwaliteiten en kansen te signaleren en om aan uw randen te sleutelen. Het resultaat van een Rondje
Rand laat zien waar meerwaarde kan worden gecreëerd ten opzichte van de huidige situatie.
Rondje Rand bestaat uit vijf onderdelen, die elk een dagdeel in beslag nemen. U gaat aan de slag
met analyse en waardering van de randen. Tijdens de veldexcursie brengt u de rand in kaart. U laat
zien waar plannen worden gewijzigd, waar knelpunten zijn en waar nieuwe mogelijkheden liggen.
De toolbox is zo ontwikkeld dat de waardering en de actuele knelpunten en opgaven kunnen worden
gekruist. De resultaten van de analyse en waardering vormen de basis voor de kwaliteitsimpuls.
Er valt in de toekomst winst te behalen, mogelijk vanuit een bredere blik en op andere manieren dan
voorheen. Insteek is dat stad en dorpen van buiten naar binnen worden benaderd; vanuit het landschap. De belangrijkste opgaven van deze tijd zijn schoon water, droge voeten, het versterken van de
sociaal-economische ontwikkeling, het versterken van de recreatie en een gezondere en duurzamere
leefomgeving. Het zijn deze thema’s die voorwaarden scheppen voor een gezond leven in stad en
dorp en voor het mooiste woon-werklandschap van Nederland. Met Rondje Rand zet u een belangrijke
stap in het op een rij zetten van lokale en regionale prioriteiten.

We wensen u veel plezier, gezonde lucht, creativiteit en energie bij uw Rondje Rand.
Kenniscentrum Landschap
Anne Wolff en Sandra van Assen
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Definitie stads- en dorpsrand

Definitie stads- en dorpsrand
In dit project wordt onder een stads- of dorpsrand een 500 meter brede rand verstaan waarin zijn opgenomen:
1. het landelijk gebied
2. de overgang naar het landelijk gebied
3. een smalle rand van het bestaand stedelijke gebied
De rand gezien vanuit het landelijk gebied: van buiten naar binnen. Dit sluit aan op de definitie in belangrijke
andere projecten op dit terrein, zoals de publicatie Bouwen aan de randen van de stad (Buunk & Groot, NIROV,
2008) en de Stadsrandenatlas van de zuidvleugel (LOLA Landscape Architects, 2011). Er bestaan ook andere
definities, zoals van Hamers in het rapport Verstedelijking in de stadsrandzone (2009). Hamers definieert de
stadsrand als een peri-urbane zone, deels overlappend met de stad. Omdat de vraag vanuit Regio GroningenAssen niet is gericht op de beleving van de leefomgeving (stedelijke gebied), maar vanuit het aangrenzende
landschap, beschouwen we de stads- en dorpsranden van buitenaf.
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INSPIRATIE EN
INSTRUCTIEBOEK
RONDJE RAND
Voor u ligt hetToolboek Rondje Rand. Dit toolboek
is een inspiratie- en instructieboek. Het bevat
gereedschappen om uw stads- en dorpsranden
te waarderen en samen te werken aan oplossingsrichtingen voor afronding, transformatie,
herstructurering en andere opgaven in uw randen. Ter inspiratie zijn voorbeelden en interviews
opgenomen met gerenommeerde specialisten.
Rondje Rand is een quickscanmethode. Dit betekent dat in korte tijd de basis wordt gelegd voor
prioriteitenstelling en verdere uitwerking. De methode is herhaalbaar en door gemeenten zelf toe
te passen. Als de gemeenten dezelfde methodiek
hanteren, wordt duidelijk wat de kansen voor de
regio als geheel zijn.
Samenwerken in een atelier maakt het mogelijk om in korte tijd met een eigen gemeentelijke
werkgroep één of meerdere randen te analyseren, te waarderen en van kwaliteitsimpulsen te
voorzien. Door de uniforme werkwijze is uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring met andere
gemeenten mogelijk. Tegelijkertijd kunnen integrale conclusies worden getrokken voor de regio.
Zo wordt duidelijk welke kwaliteitsimpulsen voor
stads- en dorpsranden kansrijk zijn in termen
van regionale doelen, financiering en draagvlak.
Deze impulsen kunnen als investeringsproject in
het Meerjareninvesteringsprogramma van Regio
Groningen-Assen worden opgenomen.

AANLEIDING
In augustus 2011 heeft Regio Groningen-Assen
het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en Sandra van Assen Stedenbouw benaderd met het verzoek een werkmethodiek te ontwikkelen voor analyse en waardering
van de stads- en dorpsranden van de regio. Het
verzoek vloeide rechtstreeks voort uit het in 2010
door Regio Groningen-Assen geformuleerde
ambitiedocument MOOI, MOOIER, MOOIST. Dit
document is dan ook het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de methode geweest.
Het stedelijk netwerk Regio Groningen-Assen
onderscheidt zich van andere regio’s door het
contrast tussen stad en land, rust en ruimte en
landschappelijke diversiteit. De Regio zet in op
versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De over-
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gang tussen stad en land staat centraal.
Speerpunten van het ambitiedocument zijn
onder andere:
Ontwikkeling van een visie voor de stadsen dorpsranden Regio Groningen–Assen.
Vergroten van de beleving van het landelijk
gebied door de mooiste plekken zichtbaar
en toegankelijk te maken.
De ambitie is de realisatie van een van de mooiste
woon-werklandschappen van Nederland.

In 2012 ontwikkelde het Kenniscentrum Landschap de quickscanmethodiek Stads- en Dorpsranden ‘Van Buiten naar Binnen’ aan de hand van
drie pilotdorpen: Roden, Winsum en HoogezandSappemeer. Deze quickscanmethodiek bood de
mogelijkheid om in relatief korte tijd de stads- en
dorpsranden te analyseren, om vervolgens de
kwaliteitsimpulsen op een rij te kunnen zetten. Regio Groningen-Assen biedt met dit Toolboek de de
twaalf regiogemeenten de kans om de methodiek
op de eigen randen toe te passen en passende
kwaliteitsimpulsen op een rij te zetten die zich
laten vertalen naar een lokaal en regionaal prioriteitenprogramma. Hiervoor ontwikkelden het
Kenniscentrum Landschap en Sandra van Assen
Stedenbouw het Toolboek Rondje Rand waarin
de quickscanmethode is getransformeerd tot een
door gemeenten zelf uit te voeren methodiek.
Rondje Rand omvat in hoofdlijnen een gemeentelijk werkatelier van tweeënhalve dag onder begeleiding van Anne Wolff (Kenniscentrum Landschap, RuG) en Sandra van Assen (Sandra van
Assen Stedenbouw). Het waterschap levert een
belangrijke bijdrage en specifieke expertise (bijvoorbeeld landschapsarchitectuur, hydrologie,
ecologie, duurzame energie) kan waar nodig aan
het atelier worden toegevoegd. Zelf treft u de
nodige voorbereidingen en formeert u een werkgroep om met Rondje Rand aan de slag te gaan.

Introductie

DOELEN

METHODIEK

De rand is de schakel tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio Groningen-Assen kent vele
randen die vanuit het landschap goed zichtbaar
zijn. Daarmee vormen zij de basis van een van de
mooiste woon- werklandschappen in Nederland.
Deze overgangsgebieden onderscheiden zich
door de ruimte die zij bieden aan functies en ontwikkelingen waarvoor in de stad en het landschap
onvoldoende of geen plaats is. Regio GroningenAssen vindt het van belang dat er meer samenhang ontstaat in de stads- en dorpsranden, zodat
gerichte inspanningen optimaal bijdragen aan de
kwaliteit en eigenheid van de regio. Een van de
doelen van de werkmethodiek is daarom te voorkomen dat in elke rand hetzelfde gebeurt of dat
initiatieven versplinteren.

Het Toolboek Rondje Rand omvat een werkmethodiek voor stads- en dorpsranden met praktische, door u als gemeente zelf uitvoerbare stappen. Gekozen is om stappen op te nemen die zijn
nodig om een integrale stads- en dorpsrand te
begrijpen en te waarderen. De stappen zijn zo ingericht dat in vijf dagdelen een overzicht ontstaat
waar behoefte aan is en wat er nodig is in de
toekomst. Deze stappen zijn samengevat in een
overzicht (zie p. 19).
De methodiek bestaat uit vijf werkstappen:
1. Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse
2. Analyse
3. Waardering
4. Kwaliteitsimpuls

NIEUWE GEREEDSCHAPPEN
In de afgelopen jaren hebben verschillende provincies, gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ontwerpbureaus in Nederland
zich gebogen over de stads- en dorpsranden.
Een paar voorbeelden: Lola Landscape Architects
onderzocht in opdracht van Provinciaal Adviseur
Zuid Holland, Eric Luiten de stadsranden van
Zuid-Holland. In de provincie Limburg bracht de
werkgroep TAB de stads- en dorpsranden van
Parkstad Limburg in kaart. De Provincie Overijssel initieerde meerdere pilots stads- en dorpsranden, waar duurzaamheid, sociale kwaliteit en
ruimtelijke kwaliteit voorwaarden zijn en Saxion
Deventer werkte in Europees verband aan het
project Sustainable Urban Fringes (SURF) dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in stadsrandgebieden. Binnen de onderzoeken lag de nadruk
over het algemeen op analyse.
Rondje Rand biedt ter aanvulling van deze voorbeelden een praktische aanpak en heeft daarvoor
speciale gereedschappen ontwikkeld. Een voorbeeld is de eenvoudige en doeltreffende waarderingsmethodiek, waarmee gemeenten zelf de
waardering van bewoners, recreanten, specialisten en andere gebruikersgroepen kunnen peilen1.

5. Oplossingsrichtingen en voorbeelden
In elke stap werkt u aan de hand van de thema’s
identiteit, zichtbaarheid, gebruik en toegankelijkheid, overgangen en dynamiek. U werkt in ateliervorm, waarin bij voorkeur meerdere collega’s
zijn vertegenwoordigd vanuit verschillende disciplines zoals stedenbouw, landschap, erfgoed
en archeologie, water, ecologie, duurzaamheid,
recreatie en sociale kwaliteit. U kunt het atelier
aanvullen met externe expertise.
1. Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

Ter plekke de randen bekijken en vastleggen.
Onderweg is er aandacht voor gebruikers van
de rand en kennis van de onafhankelijke blik.
Voor de onafhankelijke, deskundige blik kunt u
in ieder geval een landschapsarchitect uit te nodigen. Afhankelijk van de aard van de rand kunt
u ook aanvullende, onafhankelijke deskundigen,
zoals een ecoloog, een historicus, een ruimtelijk
financieel expert, een landbouweconoom of een
expert duurzame energie, uitnodigen.
2. Analyse

De resultaten van het veldwerk analyseren en
verwerken tot kaartenatlas.
3. Waardering

Het waarderen en het in kaart brengen van de
resultaten. Voor de waardering is het belangrijk
om met gebruikers in gesprek te gaan en ze te
vragen welke plekken zij waarderen en waarom.
Daarnaast gaat u in gesprek met interne en externe deskundigen.
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4. Kwaliteitsimpuls

Kwaliteitsimpulsen formuleren en prioriteren.
De concretisering van de kwaliteitsimpuls kan
zijn gericht op:
Functionele versterking van de randen, door
bijvoorbeeld nieuwe functies, zoals duurzame
energie en/of meer mogelijkheden voor
recreatief medegebruik (strand, verblijfsplek
en dergelijke).
Versterking van de cultuurhistorische waarden
van de randen (topranden) en/of het regionale
beeldverhaal, bijvoorbeeld Buitenplaatsen in de
randen, ‘Harry-de-Vroomeranden’ en ‘schatkamers’ (onzichtbare kwaliteiten en erfgoed).
Verhoging van beleving en toegankelijkheid.
Versterking van landschappelijke kernkwaliteiten.
5. Oplossingsrichtingen en voorbeelden

Door analyse en waardering uit de methodiek te
kruisen met actuele gemeentelijke en provinciale
opgaven in de randen, ontstaat een beeld van de
keuzemogelijkheden voor specifieke locaties.
U zult steeds de vraag moeten beantwoorden
wat u waar nodig vindt:
Beheer
Aanpassing
Transformatie
Afronding en/of (her)ontwikkeling

Op basis van deze keuzemogelijkheden kunnen
prioriteiten worden gesteld, op zowel lokaal
als regionaal niveau,indien gewenst in combinatie met een kosten-batenanalyse.
Presentatie

Tot slot presenteert u uw resultaten aan uw collega’s en uw bestuur.

Introductie

Dit zou bijvoorbeeld kunnen vanuit een Mutual
Gains Approach2, waar alle belangen in de rand
bijeen worden gebracht. Met het Rondje Rand
bent u goed voorbereid.
De vervolgstappen na Rondje Rand op een rij:
(Maatschappelijke) kosten-batenanalyse
Partijen erbij betrekken
Prioriteren waarden en kwaliteitsimpulsen
op de regiokaart
Uitvoeringsstrategie

INTERMEZZO
Verspreid tussen de praktische aanwijzingen en
stappen van Rondje Rand vindt u interviews met
zes specialisten, die elk een eigen visie op de rand
geven. Zij doen u tips, ideeën en suggesties aan
de hand. Waterschapper Carla Alma ziet ruimte
in de randen voor water. Wybe Nauta kijkt als stedenbouwkundige naar de rand. Adviseur recreatie en toerisme Bertus van der Tuuk roept op tot
experiment. Frans Sijtsma belicht als econoom
en onderzoeker de waarde van publieke waardering. Gerwin Wiersma van KNN Advies ziet toekomst in de energieke rand en landschapsarchitect Wim Boetze pleit voor topontwerpen.

De resultaten leveren een praktisch en hanteerbaar overzicht op voor uw eigen collega’s en voor
bestuurders op lokaal en regionaal niveau. Uw
Rondjes Rand, gecombineerd met de Rondjes
Rand van andere gemeenten stelt u in staat om
op regionaal niveau gezamenlijk nieuwe, ontwikkelingsgerichte kwaliteitsimpulsen inzichtelijk te
maken. Belangrijke vervolgstappen zijn de financiële doorrekening voorafgaand aan het stellen
van bestuurlijke prioriteiten. Denk hierbij aan het
vroegtijdig betrekken van partijen in de rand om
de prioriteiten en belangen voor te bespreken.

Wat is er nodig om een integrale stads- en dorpsrand te begrijpen, te beoordelen en te waarderen?
De toolbox bestaat uit
vijf werkstappen:

In elke stap werkt u aan de hand van
vijf thema’s:

Inventarisatie / veldwerk / fotoanalyse
Analyse / kaarten maken
Waardering
Kwaliteitsimpulsen formuleren en prioriteren
Oplossingsrichtingen en voorbeelden

Identiteit
Zichtbaarheid
Gebruik & toegankelijkheid
Overgangen
Dynamiek

1. Inventarisatie & fotoanalyse

Onafhankelijke blik

Veldwerk

Gesprek bij de brug

Fotoanalyse

Het verhaal van de rand

Kaartenatlas (optioneel)

Conclusies analyse

Sessies deskundigen

Conclusies waardering

Prioriteiten

Kwaliteitsimpulsen &
opgaven in de rand

2.Analyse

Analysekaarten

3. Waardering
1. De gereedschappen zijn het resultaat van
veldwerk, bronnenonderzoek en diverse
inspiratoren. Zie voor bronnen: p. 149 en
het colofon.
2. Frans Evers en Lawrence Susskind (2009)

Sessies gebruikers

Het kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor
een duurzaam resultaat, Haarlem: MGMC.

VERVOLGSTAPPEN OP
RONDJE RAND

DE METHODIEK IN NOTENDOP

Frans Evers beschrijft hoe de Mutual Gains

4. Kwaliteitsimpuls

Approach in Nederland overeenstemming
over belangen en goede plannen mogelijk
heeft gemaakt bij gebiedsontwikkeling. In
een tijd waarin ruimtelijke ontwikkelingen
zeker niet meer zomaar van de grond komen,
is het noodzaak om er samen uit te komen.
Zie ook recensie http://nirov.platform31.nl

Verzamelen opgaven & kansen

Evaluatie

5. Oplossingsrichtingen & voorbeelden

Uitnodiging
Oplossingsrichtingen

Schetsen voorbeelduitwerking

Uitnodigen

Presentatie

Methodiek Rondje Rand in stappen en onderdelen
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Aan de slag met Rondje Rand

VOORBEREIDING
Een goede voorbereiding is het halve werk. Rondje Rand is zo opgezet dat u en uw collega’s de organisatie en uitvoering zelf ter hand kunnen nemen. De begeleidingscommissie biedt waar nodig ondersteuning. Juist om te voorkomen dat de gezamenlijk geformuleerde kwaliteitsimpuls in de bureaula
verdwijnt, is zelfwerkzaamheid essentieel: dat verhoogt de betrokkenheid.

Om goed van start te gaan, is het raadzaam om
de volgende zaken ruim van te voren te regelen:

1. KIES STAD EN/OF DORP
Kies de steden en/of dorpen waaraan u wilt werken. De tijdsbesteding is afhankelijk van het aantal en grootte van de te onderzoeken dorpen en/
of steden.

2. LEG DE AGENDA VAST
Kies (in overleg met het begeleidingsteam) de dagen waarop u aan de slag gaat. Hou rekening met
een ‘uitvaldag’ en zorg eveneens voor voldoende
tijd tussen de ateliers (minimaal 2 weken), zodat
u uw huiswerk kunt maken. Maak de tijd tussen
de ateliers ook weer niet te lang (maximaal 5 weken), anders verslapt de aandacht.

3. STEL UW TEAM SAMEN
Een goed team bestaat uit 3-9 deelnemers. De
deelnemers zijn bij voorkeur afkomstig uit verschillende ruimtelijke of aanverwante disciplines zoals landschapsarchitectuur, stedenbouw,
cultuurhistorie, infrastructuur, water, duurzaamheid, recreatie, natuur/groen, volkshuisvesting.

4. ZORG DAT INFORMATIE
BESCHIKBAAR IS
In de loop van het proces maakt u kaarten en verslagen. Zorg dat producten en informatie voor
alle cursisten vindbaar en toegankelijk zijn. Verzamel en ontsluit ze, zowel fysiek als digitaal.

BENODIGDHEDEN
Basiskaartmateriaal (GBKN, actuele topografische kaart, topografische kaart 1900/1930)
Overige gegevens (plannen en opgaven)
Teken- en schetsmateriaal (dikke en dunne kleurenstiften, zwarte
fineliners in verschillende dikte, schetsrol groot en klein)
Werkruimte met computer en beamer (eventueel digibord)
Digitale camera
Grootformaat printer
A2-uitdraai topografische kaart (grijs)
Grootformaat printer (A4, A3, A2, A1, A0)
A2-uitdraaien topografische kaart (grijs)
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Intermezzo

EEN WATERRIJKE RAND
VOOR LANDSCHAP, NATUUR,
BEWONER EN RECREANT
Carla Alma, bestuurder waterschap Noorderzijlvest

Intermezzo

“Wij hebben in Nederland, en daarmee in de regio, met verschillende wateropgaven te maken: Waterbeheer 21ste eeuw (WB21)
en de Kaderrichtlijn Water (KRW). WB21 heeft tot doel om het
watersysteem in kwantitatief opzicht op orde te krijgen. Een van
de onderdelen daarvan is de Stedelijke Wateropgave, de SWO:
waterschappen en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat
bij heftige regenval het water niet in kelders stroomt en evenmin
in het riool belandt. Voorkomen moet worden dat schoon regenwater naar de waterzuivering wordt afgevoerd; dat moeten we
juist vasthouden. De KRW vormt het kader voor het waterbeheer
in de Europese Gemeenschap en heeft vooral kwalitatieve doelen. Daarnaast hebben we met de Ecologische Hoofdstructuur te
maken, waar robuuste verbindingszones - zowel droog als nat
- een essentieel onderdeel van vormen. In Groningen en Drenthe hebben we de afgelopen jaren al diverse, uit deze opgaven
voortvloeiende maatregelen getroffen. Denk aan hermeandering
van de bekensystemen en de aanleg van waterberging De Onlanden. Maar er moet meer gebeuren. We hebben veel meer ruimte
nodig om een goede waterkwaliteit te waarborgen en zoet water
te bergen. Temeer omdat het zoete water dat we nu nog uit het
IJsselmeer aangevoerd krijgen, schaarser wordt. Voor stads- en
dorpsranden in de Regio Groningen-Assen is daarom een belangrijke rol weggelegd.”

RANDEN BIEDEN MOOIE KANSEN OM
DOELEN MET ELKAAR TE VERBINDEN

Water laat zich weinig gelegen liggen aan provinciale en gemeentegrenzen. Oneerbiedig gesproken zou de Regio Groningen-Assen
voor een waterschap dus ‘één pot nat’ moeten zijn. Al het Groningse water komt tenslotte uit Drenthe. Wat betekent dat voor
de stads- en dorpsranden? Kunnen - of sterker nog: moeten - zij
bijdragen aan wettelijke wateropgaven? Carla Alma, bestuurder
van het waterschap Noorderzijlvest, ziet voor de randen inderdaad een steeds grotere rol weggelegd en signaleert mooie
kansen om wateropgaven te verbinden met ecologische, economische, landschappelijke en recreatieve ambities.
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“Water is tot nu toe te veel buiten steden en dorpen gehouden.
Tegelijkertijd stellen we vast dat de centra van steden en dorpen
te volgebouwd zijn om grote oppervlakten voor waterberging
geschikt te maken. Dat zal dus in de randen moeten gebeuren.
Een mooi voorbeeld is het project Noorddijk aan de noordkant
van Groningen, waar wij als waterschap de kwalitatieve en
kwantitatieve wateropgave met elkaar verbinden. We hebben
er onder andere helofytenfiltervelden voor natuurlijke waterzuivering aangelegd. De kwantiteitsopgave lossen we op met een
grotere inlaat vanuit het Boterdiep en het Damsterdiep; de twee
diepen waarbinnen het merendeel van de Groninger bevolking
leeft. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om slootjes in
nieuwbouwwijken te verbreden en om wateropgaven te realiseren in recreatieve gebiedjes, zoals bij de Groninger wijk Kardinge.
Een ander mooi voorbeeld is de wijk Ter Borch in de gemeente
Tynaarlo. Water heeft hier volop de ruimte gekregen en staat in
verbinding met De Onlanden. De lage ligging van de wijk is ideaal
voor inpassing van de wateropgave. Voor de bewoners brengt het
water uiteenlopende mogelijkheden voor recreatief medegebruik
met zich mee. Water draagt zo bij aan woongenot, landschappelijke kwaliteit en natuurdoelen. Aan de zuidoostrand van Vries slaan
gemeente en waterschap de handen ineen bij de realisatie van
een dorpsommetje voor de toekomstige woonwijk. Wij nemen het
daar liggende oude Hulgtenloopje in ons beekherstelprogramma
van het Peizerdiep op en de recreant kan er straks van genieten.”
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Intermezzo

Intermezzo

BETREK ALLE STAKEHOLDERS ERBIJ
“Mijn advies aan de gemeenten binnen Regio Groningen-Assen is om
de Stedelijke Wateropgave te verbinden aan het krimpvraagstuk, renovatie van wijken en inrichting van nieuwbouwwijken. Benut de kansen die er liggen om - uiteraard binnen provinciale kaders - doelen
en opgaven met elkaar te verbinden. Het is belangrijk dat gemeenten
en waterschappen samen nadenken over de vraag hoe wateropgaven in dorps en stadsranden kunnen worden vormgegeven. Daarbij
is het van groot belang om ook andere stakeholders te raadplegen:
de bevolking zelf, natuurbeheerders, agrarische natuurverenigingen.
Maak gebruik van de kennis en wensen die partijen hebben. Zeker
nu grondwaarde en grondposities een andere ontwikkeling hebben
doorgemaakt dan verwacht en randen niet meer vanzelfsprekend de
plek zijn voor grootschalige opgaven op het gebied van infrastructuur,
woonwijken en bedrijventerreinen, ontstaat ruimte voor kleinschalige
elementen. Daarbij is het niet uitsluitend een kwestie van doen, maar
vaak ook van laten. Sommige dingen moet je simpelweg laten zoals
ze zijn: kleine sloten, perceeltjes, bosjes, een plasje hier en daar.”

VAN BUITEN NAAR BINNEN KIJKEN;
NIET ANDERSOM
“De verbinding van wateropgaven aan stads- en dorpsranden moet
altijd in relatie tot het grote geheel worden beschouwd. De provincies
Groningen en Drenthe zijn waterhuishoudkundig onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De totstandkoming van een integraal samenhangend watersysteem is een collectieve opgave. Dat systeem omvat
alles: van de beeksystemen Hunze, Drentse Aa en Peizerdiep en
robuuste verbindingszones tot Zuidlaardermeer, Paterswoldsemeer
en De Onlanden. Stads- en dorpsranden zullen zich moeten voegen
naar het totale systeem. Er moet dus niet worden gedacht vanuit de
kernen naar buiten, maar van buiten naar binnen. Daarbij is het eveneens van belang dat zones beneden ANP onbebouwd blijven, zodat ze
kunnen bijdragen aan waterberging.”

REGIO WORDT WATERRIJKER
Hoe zien stads- en dorpsranden in de regio Groningen-Assen
er wat u betreft uit over een jaar of twintig?
“Ik denk dat het een veel waterrijker gebied gaat worden. In een dorp
als Roden zullen vast en zeker veel mensen aan het water wonen.
In het hele gebied zal watergerelateerde recreatie zich sterk ontwikkelen. Ik hoop dat bij de inrichting van de randen telkens goed wordt
gekeken naar de relatie met het omliggende gebied en de cultuurhistorische waarde van de rand. Heel mooi vind ik bijvoorbeeld de
overgangen tussen zand en veen in de omgeving van Zuidlaarderveen. Belemmer niet het uitzicht op kale winderige percelen als die nu
eenmaal typerend zijn voor een gebied. Heb oog voor het evenwicht
tussen mal en contramal, tussen het bebouwde en het buitengebied.
Nu zijn er al stads- en dorpsranden waar water een belangrijke rol
speelt, maar in de toekomst zal die rol alleen maar groter worden.”
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Over Carla Alma
Carla (C.C.) Alma is lid van het algemeen en dagelijks bestuur en tweede locodijkgraaf van het
waterschap Noorderzijlvest. Haar portefeuille omvat
ondermeer Watersysteem-zuid, waterberging, de
stad Groningen, landinrichtingscommissies RodenNorg en Peize/waterberging en grondwaterbeheer.
Onder andere binnen het verband van Regiopark
voert Carla Alma overleg met gemeenten waar wateropgaven en stads- en dorpsranden elkaar raken.

Over waterschap Noorderzijlvest
Werkgebied van het waterschap Noorderzijlvest is
het noordelijk en westelijk deel van de provincie
Groningen, de kop van Drenthe en het Friese deel
van het Lauwersmeergebied. De grootste opgaven
waar het waterschap in de komende decennia voor
staat, zijn de beheersing van het stijgende waterpeil
en het dreigende tekort aan zoetwater. In samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe
en het waterschap Hunze en Aa’s werkt het waterschap aan de studie ‘Droge Voeten 2050’, gericht op
de aanpak van watervraagstukken.
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Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

VELDWERK
Ochtend en/of middagprogramma

VELDEXCURSIE LANGS EN DOOR DE RANDEN
VAN STAD EN/OF DORP
“Ik bleek vrijwel alles te hebben gemist”, concludeert Alexandra Horowitz in haar boek Met andere
ogen. Tijdens haar dagelijkse ommetje door New York constateerde ze dat zij en haar hond de stad
verschillend ervoeren. Zij besteedde uitsluitend aandacht aan dat wat zij verwachtte te zien; de hond
wees haar op het gebrek aan aandacht voor al het andere. Ze besloot uiteenlopende deskundigen,
zoals een geoloog, etholoog, typograaf en stadsplanoloog mee te nemen en door deze ‘geleende’
expert eyes opnieuw naar haar woonplaats te kijken. Zo openbaarden zich geheel nieuwe werelden
voor haar en ontwikkelde ze een nieuwe kijk.
Veldwerk is onmisbaar voor Rondje Rand. Een onderzoek naar de integrale stads- en dorpsrand begint
met kijken. Vandaag staat in het teken van het zien en beleven van de rand. Beter kijken leidt tot breder
inzicht.

BENODIGDHEDEN
Busje of fietsen
Digitale camera met GPS
Geprinte route op kaart (A3)
Koffie
Lunch
Overgangenkaart (principes en voorbeelden)
Teken- en schetsmateriaal

VOORBEREIDING
Route uitzetten op kaart
Taakverdeling vastleggen:
Wie fotografeert?
Wie notuleert?
Wie rijdt?
Wie bewaakt de tijd?
Wie maakt de presentatie met de bevindingen?
Uitnodigen onafhankelijke blik (optioneel)
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Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

INSTRUCTIE
Zet de route in de rand uit op een topografische kaart. Neem meerdere kopieën mee op veldwerk. Bij
wijze van houvast, neemt u de vijf onderstaande thema’s als leidraad bij het in kaart brengen van de
rand: identiteit, zichtbaarheid, gebruik & toegankelijkheid, overgangen en dynamiek. Met behulp van
het voorbeeldblad Overgangen kunt u de randen benoemen. Behalve dat u zich een beeld vormt van
het concrete en feitelijke aanzicht van de rand, kijkt u naar het gebruik ervan. Ga tijdens de ronde eens
in gesprek met een gebruiker. Zorg dat u observaties en uitspraken zo objectief mogelijk notuleert. Bedenk dat wat u tijdens de excursie opmerkt, in de komende dagdelen in kaart moet worden gebracht.

Maak zowel een schriftelijk als een beeldverslag:
Leg vast wat u opvalt.
Noteer waar u in de rand foto’s hebt genomen. Een camera met GPS heeft de voorkeur.
Noteer waar u een gesprek voert met gebruikers en/of bewoners.
Bepaal of en waar sprake is van een karakteristiek, typisch, sympathiek, uniek stads- of dorpssilhouet en
vanaf welke afstanden (bandbreedte). Maak een foto op deze plekken.

Veldwerk: Route in de rand uitgezet op de topografische kaart.
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Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

HANDVATTEN
Gericht kijken naar thema’s die bepalend zijn
voor de beleving en impact van de randen.

1. IDENTITEIT
Bij het thema identiteit let u op de kenmerken
van het landschap en de stad. Is de identiteit beleefbaar? U let op de cultuurhistorie, het onderliggende cultuurlandschap, het verhaal van de
ontstaansgeschiedenis en de erfgeruchten die de
rand kleuren. Kan de identiteit van de rand worden gevat in één begrip? Is er sprake van meerdere randen met elk een eigen identiteit? Sluit de
karakteristiek van de rand aan op de historische
identiteit van landschap, stad en dorp?

2. ZICHTBAARHEID
Bij het thema zichtbaarheid gaat het om de grote
structuren: wat is wel en niet te zien in de rand?
Wat zien we van de stad of het dorp? Bevind u
zich op korte of lange afstand van de rand? U kijkt
naar de openheid of beslotenheid van het landschap, vergezichten, lange en korte lijnen, grofof fijnmazigheid. U let op de kenmerken van de
rand, het aanzicht of silhouet van stad en dorp.
Ziet u fijnmazige structuren en bescheiden gebouwen of juist grote en robuuste bouwwerken?
Ziet u vooral groen of juist bebouwing? Is de
zichtbaarheid gefragmenteerd of juist continu?
Divers of eenduidig? Rommelig of coherent?

3. GEBRUIK EN
TOEGANKELIJKHEID
Bij gebruik en toegankelijkheid let u op de
functies in de rand en de leesbaarheid en bruikbaarheid daarvan.
De randen zijn de gebieden waar:
Voorzieningen liggen: knooppunten van
infrastructuur, bedrijventerreinen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalstortterreinen en
voorzieningen voor recycling, magazijnwinkels
en groothandelsvoorzieningen en;
Specifieke functies zijn geconcentreerd:
volkstuincomplexen, openbare parken, hertenkampen, maneges, wandel- en fietsroutes en
sportvoorzieningen.

Daarnaast is er de dynamiek van het gebruik.
Komen er weinig of veel mensen? Is er sprake
van seizoensgebruik of momenten waarop veel
bezoekers ineens komen, zoals evenementen
(bijvoorbeeld de TT Assen)?

Inventarisatie, veldwerk & fotoanalyse

4. OVERGANGEN
Bij het van buiten naar binnen kijken let u op de
wijze waarop de overgang wordt gemaakt van
dorp en stad naar het landschap.
We onderscheiden zes typen randen:
Communicerende randen:

Niet-communicerende randen:

Het doorlopende landschap: Landschap en
dorp lopen in elkaar over.

De achterkantenrand: Het landschap stuit zonder
verbindingen op de stedelijke omgeving.

Het randlandschap: De rand staat op zichzelf
als groengebied (bijvoorbeeld park, water- of
natuurgebied) en werkt als buffer.

Het doodlopende landschap: Een harde corridor
scheidt landschap en rand.

De frontale rand: Harde scheiding tussen
landschap en rand, waarbij de stad een
duidelijk gezicht heeft naar het landschap,
vaak met voorkanten.
De Harry-de-Vroomerand: Bomenwei als
transparante overgang tussen landschap
en bebouwing.

U let op de toegankelijkheid: (hoe) kunt u er komen? Welke mogelijkheden zijn er om de rand te
gebruiken en te beleven (wonen, werken, fietsen,
wandelen, recreëren)? De overgang tussen stad,
dorp en landschap biedt veel kansen om kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden met elkaar te verbinden, zodanig dat meerwaarde ontstaat voor
functies en gebruikerscategorieën.

Het doorlopende landschap

Het randlandschap

De frontale rand

De Harry-de-Vroome rand

De achterkantenrand

Het doodlopende landschap
Zes typen randen
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5. DYNAMIEK
Bij dynamiek gaat het erom onderscheid te maken tussen statische, laagdynamische en hoogdynamische randen. Is een gebied al lange tijd
ongewijzigd en is de kans groot dat dit nog lang
zo blijft? Of is in enige mate sprake van ruimtelijke ontwikkelingen? Denk bij laagdynamisch
bijvoorbeeld aan bouwlocaties waar al geruime
tijd geen bouwactiviteiten plaatsvinden en bij
hoogdynamisch aan infrastructuur en bedrijven
in ontwikkeling.

GESPREK BIJ DE
BRUG
Spontane ontmoetingen met gebruikers van de
rand resulteren ter plekke in een directe en actuele respons op de dorpsrand. De gesprekken verschaffen een sfeerbeeld van hoe de rand wordt
gebruikt en beleefd.
Denk aan vragen als:
Waar komt u graag in de rand, waarom?
Wat vindt u de aantrekkelijkste rand in uw dorp?
Waarom?
Welke activiteit (ommetje in de buurt, hond
uitlaten, sport, hangen) wordt hier ondernomen?
Hoe vaak maakt u gebruik van de randen?

DE ONAFHANKELIJKE
BLIK
Kies een externe gebiedsdeskundige en bekijk
de rand door de ogen van een ander. Gun de
rand een frisse blik. De externe deskundige kan
een landschapshistoricus, landschapsarchitect
of streekhistoricus zijn, maar ook een expert op
het gebied van ecologie, duurzaamheid, stadslandbouw, bereikbaarheid of economie. Laat u
verrassen door een andere, soms onverwachte
kijk op de eigen stads- en dorpsrand. Noteer de
opvallende gezichtspunten.
Fotoanalyse voorbeeld 1 (dorpsrand Zuidlaren)

PRODUCTEN
1. FOTOANALYSE
Plaats foto’s van opvallende plekken in powerpoint

2. VERSLAG
Combineer de notities per thema en werk ze uit
tot een verslag. Het verslag kunt u gebruiken
voor de powerpoint die u maakt naar aanleiding
van het veldwerk (zie product: fotoanalyse), de
volgende werksessies en het eindproduct.

Noteer de antwoorden en tel het aantal
bewoners dat u spreekt.
Fotoanalyse voorbeeld 2 (dorpsrand Winsum)

Fotoanalyse:
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Verwerk het beeldmateriaal tot een eerste
analyse.

Breng consequent positieve en negatieve
bevindingen in beeld.

Kies tien tot vijftien foto’s die samen de rand
representeren.

Beschrijf na elk thema uw conclusies in
maximaal drie regels (bullets).

Plaats de foto’s in powerpoint (format aangeleverd) en noteer uw observaties per foto.
Doe dit aan de hand van de vijf vastgestelde
thema's.

Wijs drie foto’s aan van topplekken en drie
foto’s van verbeterplekken. Presenteer de
analyse bij start van dag 2.
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Intermezzo

LOKALE ENERGIEVRAAG?
ZOEK HET ANTWOORD IN
DE RAND.
Gerwin Wiersma, directeur KNN Advies

Intermezzo

“Bij de productie van duurzame energie denk ik in de eerste
plaats aan zonneparken die in de lokale behoefte voorzien. In
het nationale energieakkoord staat dat energiecoöperaties een
belastingkorting kunnen krijgen van 7,5 eurocent per kWh voor
duurzame energie die in coöperatief verband is opgewekt en die
bestemd is voor kleinverbruikers. Dat biedt een economische
basis voor zonneparken. Voorwaarde is wel dat de opwekking in
de nabijheid van afnemers plaatsvindt. Stads- en dorpsranden
komen dan al snel in beeld. Daar heb je een aantal dingen voor
nodig: een lokale energiecoöperatie van ondernemers en/of
bewoners, een netwerkbedrijf, een leverancier met vergunning en
een ontwikkelaar.”

ZONNEPARKEN OP
TERREINEN-IN-AFWACHTING
“Bij de aanleg van zonnestroom moet je rekening houden met
een terugverdientermijn van twintig jaar. Daarmee kan het voor
gemeenten interessant zijn als tijdelijke oplossing voor terreinenin-afwachting. Met een goede mix van ruimtelijk en privaatrechtelijk instrumentarium kan de tijdelijkheid van een zonnepark
worden geborgd. Dit vanuit het oogpunt van flexibiliteit in de
ruimtelijke planning, bijvoorbeeld als de woningbouw op termijn
toch weer aantrekt. Maar ook vanuit het oogpunt van ruimtelijke
kwaliteit kan dit wenselijk zijn.”

LANDSCHAPPELIJK GOED INPASBAAR
Denkend aan de stads- en dorpsranden in de Regio GroningenAssen ziet Gerwin Wiersma van KNN Advies uitgelezen kansen
om drie vraagstukken met elkaar te verbinden: (1) hoe de Regio
te verduurzamen, (2) hoe te komen tot een hogere mate van zelfvoorzienendheid en (3) wat te doen met braakliggende terreinen
die ooit waren bestemd voor woningbouw of bedrijventerreinen.
De randen zijn een ideale plek om duurzame energie te produceren. Al was het alleen al omdat de afnemer dichtbij is. Wiersma
stelt daarom voor dat Regio Groningen-Assen niet alleen streeft
naar het mooiste, maar ook naar het meest dynamische woonwerklandschap van Nederland.
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Is elke stads- of dorpsrand geschikt voor lokale energieproductie?
“Nee. Zones met een hoge cultuurhistorische waarde zou ik zo
laten als ze zijn. Tegelijkertijd moeten we van het landschap geen
museum willen maken; we moeten niet huiverig zijn voor nieuwe,
dynamische functies. Groene stroom en ruimtelijke kwaliteit
sluiten elkaar echt niet uit. In opdracht van de provincie Groningen heeft ons bedrijf daar samen met MD Landschapsarchitecten
een studie naar verricht. Hoofdvraag was of zonnestroom op een
verantwoorde manier kan worden ingepast in het landschap en
of er criteria kunnen worden ontwikkeld voor stimulering en de
beoordeling van plannen. Maatwerk was daarbij het uitgangspunt; elk landschap heeft unieke kenmerken waar je bij het maken
van ruimtelijke ontwerpen rekening mee moet houden. Aan de
hand van voorbeeldlocaties hebben we laten zien dat je met een
generieke aanpak wel degelijk maatwerk kunt leveren. Dat biedt
voor gemeentes en projectontwikkelaars handvatten voor het
maken van goede ruimtelijke ontwerpen van zonneparken. In een
landschap met houtsingels kies je voor andere oplossingen dan in
een veenkoloniaal of een dijkenlandschap.”
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Analyse

ORGANISEER HET NIET ZELF ALS
OVERHEID, MAAR NODIG UIT
Volgens Gerwin Wiersma valt er in de stads- en dorpsranden
veel te halen bij het streven naar zelfvoorzienendheid. “Heel
belangrijk daarbij is het zelforganiserend vermogen van de lokale
bevolking en bedrijven. Er is potentieel voor het inzetten van
lokale grondstoffen ten behoeve van lokale energievoorziening.
‘Local for local’: bijvoorbeeld lokaal gebruik van biomassa voor
zwembadverwarming. Maar dat vraagt wel om krachtenbundeling
en creativiteit op lokaal niveau. Kansrijk zijn grotere en kleinere
zonneparken waar burgers en/of bedrijven gezamenlijk in investeren. Vergisting kan eveneens interessant zijn, maar vanwege de
geuroverlast zal positionering nabij de woonomgeving minder
voorkeur hebben. Voor de overheid is bij dit alles een sturende rol
weggelegd. Er moet een goed beleidskader worden ontwikkeld:
wat is wel of niet toegestaan en waar. De overheid kan kansen
benoemen en publiek-private samenwerking bevorderen. In de
stads- en dorpsranden is het belangrijk om bewoners te laten
meedenken. Aan de Regio Groningen-Assen zou ik adviseren
om een paar terreinen aan te wijzen voor bijzondere initiatieven.
Maak zichtbaar wat daar gebeurt, om aldus de creativiteit en ondernemingszin in het gebied te prikkelen. Organiseer het niet zelf,
maar nodig uit.”

ANALYSE
HET NUT VAN DE RAFELRAND
David Hamer beschreef in 2006 het nut van de rafelrand: hij noemt het Niemandsland.
Uit zijn verhalen blijkt zijn fascinatie voor de randen, die hij intrinsiek waardeert. “Ook
thuis verplaatsen dingen zich. De post valt op de deurmat, komt op een stapel terecht
en verdwijnt vervolgens in het oud papier of in een archief. Schoenen staan in de kast,
gaan vervolgens een schuurtje in of komen op zolder terecht en gaan uiteindelijk in een
zak voor het goede doel. Voor dit soort verplaatsingen is ruimte nodig. Een wand- of
meterkast, de hal, het tuinhuisje, een klein kamertje, de keukenla en de vliering: plekken
waar je gasten niet rondleidt, maar die het mogelijk maken dat je gasten kunt ontvangen
en die ervoor zorgen dat ze nog eens willen terugkomen. Het zijn plekken voor tijdelijk
gebruik, maar dan wel permanent.” (…) Dergelijke plekken vormen een tussenruimte en
“die tussenruimte mag dan wanordelijk ogen, ze is het niet. Ze is een orde in beweging.
De dingen hebben er hun plaats en als die plaats verandert, verhuizen de dingen mee. Er
is stapelplaats en schuifruimte. Niemandsland helpt ons te schuiven in het groot. Je zou
de stad met haar keurige centrum en haar rafelige randen kunnen vergelijken met zo’n
schuifspelletje waarin met vakjes moet worden geschoven om een bepaalde afbeelding
tevoorschijn te toveren. Niemandsland is het open vakje dat telkens van plaats verandert,
zodat elders een vooropgezette orde kan worden gerealiseerd. Het mag er dan vreemd
uitzien, zo’n afwijkend plekje, en het mag dan het liefst richting rand worden geduwd,
maar zonder niemandsland geen geschuif. Zonder niemandsland zit de stad muurvast.”
Hamers legt verder uit dat het begrip ‘Niemandsland’ een misleidende term is: “Het is
wel degelijk van iemand, ook al is de gebruiker misschien niet de eigenaar en ook al gaat
het geregeld van hand tot hand. (…) Waar niemandsland op de ene plek opduikt, verdwijnt het op de andere.”

Over Gerwin Wiersma
Gerwin Wiersma is sinds 2013 directeur van de
adviestak van KNN Advies in Groningen, alwaar
hij sinds 2001 werkzaam is. Hij adviseert overheden in Noord-Nederland, onder het andere op het
gebied van energieanalyses, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaamheidsbeleid. Ook was
hij betrokken bij de ontwikkeling van innovatieprojecten op het gebied van duurzame energie,
zoals Flexigas, gericht op de ontwikkeling van een
slimme groengasketen.

Over KNN Advies
KNN Advies in Groningen ontwikkelt en test
nieuwe technologie voor hoogwaardige toepassing van biomassa. Voorbeelden zijn het winnen
van bioplastics uit afvalwater en de productie
van grondstoffen voor de chemische industrie uit
biomassareststromen. KNN adviseert overheden
en bedrijven over mogelijkheden voor projecten
op het gebied van biobased economy, duurzame
energie en het sluiten van lokale kringlopen.
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Ochtend en/of middagprogramma

ANALYSEREN (MAKEN VAN ANALYSEEN CONCLUSIEKAARTEN)
Hoe gaan we om met de randen, hoe benoemen we wat we zien en hoe leggen we dat vast? Is het een
Niemandslandrand, is het een kansenrand? Is het een besmette rand waar de vooruitgang stagneert?
Kleurt de ontwikkelingsgeschiedenis de opvatting van de rand en vertroebelt dat de blik?
Tijdens het veldwerk hebt u met andere ogen kunnen kijken. Op basis daarvan gaan we vandaag aan
de slag met het maken van de analysekaarten. Tijdens de analyse legt u de essentie van de rand per
thema vast. De analyses dienen als ondergrond voor de conclusiekaarten.
In het tweede deel van de sessie gaat u zelf waarderen (zie 2.4) op kaart. U krijgt eveneens de mogelijkheid om de bewoners te bevragen. De resultaten van deze middag gebruikt u voor de kwaliteitsimpuls.
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Analyse

BENODIGDHEDEN
Basiskaartmateriaal (GBKN, topkaart 2010, topkaart 1900)
AHN, Algemene Hoogtekaart Nederland
Overige gegevens (plannen en opgaven)
Teken- en schetsmateriaal (dikke en dunne kleurenstiften: in ieder
geval dikke stiften in groen, rood en geel, zwarte fineliners in
verschillende dikte, schetsrol groot en klein, schaar)
Werkruimte met computer en beamer (eventueel digibord)
Digitale camera
Grootformaat printer

Analyse

INSTRUCTIEBLADEN ANALYSEKAARTEN
De legenda’s van de kaarten vindt u bij de Gereedschappen. U kunt de losse legenda tijdens het tekenen naast uw werk leggen. Mocht de legenda ontoereikend zijn of mochten iconen ontbreken, dan
kunt u deze zelf aanvullen. Leg de toevoeging vast voor verder gebruik.

ANALYSEKAARTEN
1. Thema identiteit (p. 46)
1.1. Landschappelijke onderlegger (p. 46)
1.2. Hoogte op kleur (p. 48)

Stickervellen met iconen (levert het begeleidingsteam aan)

1.3. Beeldkwaliteit in de rand (p. 50)

Legenda per thema (basis levert het begeleidingsteam aan, u kunt altijd aanvullen)

1.4. Historische ontwikkeling (optioneel) (p. 52)

Schaar
A2-uitdraai topografische kaart (grijs)

2. Thema zichtbaarheid (p. 54)
2.1. Zicht en silhouet (p. 54)
2.2. Open en besloten (p. 56)
2.3. Maat en schaal (p. 58)

VOORBEREIDING
Fotoanalyse Rondje Rand in powerpoint (verwerkt in aangeleverd format)
Historische ontwikkeling van gekozen stad in kaart brengen (optioneel)
Kadastrale Kaart (1835)
TMK (1900)
TMK (1930)
TK (1960)

3. Thema gebruik en toegankelijkheid (p. 60)
3.1. Functies in de rand (p. 60)
3.2. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en
		
belevingssnelheid in de rand (p. 62)
3.3. OV-netwerk (p. 64)
4. Thema overgangen (p. 66)
4.1. Typering overgangen (p. 66)
5. Thema dynamiek (p. 68)
5.1. Dynamiek (p. 68)

TK (1985)
TK (2010)
OV Netwerk van gekozen stad /dorp in kaart brengen
Verzamel gegevens bij collega’s:
Demografische cijfers
Verzamel voor landschappelijke onderlegger:
Zie www.landschapsgeschiedenis.nl
Verzamel voor Verhaal van de rand:
Cultuurhistorie en geschiedenis

KAART TER ILLUSTRATIE
EN INSPIRATIE
6. Verhaal van de rand (huiswerk) (p. 70)

CONCLUSIEKAARTEN
7. DNA van de rand (p. 72)
8. Missing links (p. 74)
9. Visuele impact (p. 76)

Archeologische waardenkaart
Cultuurhistorische waardenkaart
www.landschapsgeschiedenis.nl
Verzamel voor analysekaart dynamiek:
Veranderende marktsituatie
Nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening
Leg de taakverdeling vast:
Wie noteert de titels op de kaarten en tekeningen?
Wie tekent?
Wie bewaakt de tijd?
Wie maakt de presentatie met de bevindingen?

44

45

Analyse – Thema identiteit

Analyse – Thema identiteit

1. THEMA IDENTITEIT
1.1 LANDSCHAPPELIJKE
ONDERLEGGER
Bij het thema identiteit let u op de kenmerken van
het landschap en de stad. Belangrijke vraag daarbij: is de identiteit beleefbaar? De landschappelijke onderlegger toont de cultuurlandschappen
van het gebied. De structuur en invloedssfeer van
het cultuurlandschap zijn vaak van invloed op de
randen; soms zelfs tot in de stads- of dorpskern.
Geef de cultuurlandschappen aan met een lichte
achtergrondkleur. Teken met een dikke stift de
structuurvormende elementen in, zoals lanen,
bossen, landgoederen, dijken, (water)wegen en
wegen en paden. Volg de tekenwijze en legenda
van de voorbeelden.
Concludeer:
Is er sprake van een heldere landschappelijke
structuur?
Hoe zou u die beschrijven?
Lopen structuren door in de rand en in de stad?

Noteer de conclusies in de kantlijn van de kaart
en probeer een verklaring te geven voor het reliëf.

Veenkoloniaal landschap

Natuurgebied

Veenkoloniaal
landschap
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1.2 HOOGTE OP KLEUR
“(..) hoogtekaarten geven oneindig veel meer
informatie over onder meer de geplooidheid/
het reliëf van de bodem (door gletsjers),
veenvorming, kleiafzetting, het ontstaan en
verdwijnen van dorpen, de positie van steden, de logica van verdedigingslinies, inpolderingen en ontpolderingen, de verandering
van machtige rivieren in slootjes en allerlei
ecologische bijzonderheden.”
Ben Westerink en Wim Boetze (2011) Hoogte op kleur

Teken of plaats de contour van de rand van
dorp of stad op de Algemeen Hoogtekaart
Nederland (AHN).
Concludeer:
Is er sprake van interessant reliëf in het
randlandschap, dat op de topografische kaart
niet of nauwelijks zichtbaar is?

Noteer dit op de kaart.
Hoogte op kleur

-3.0 NAP
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AHN Hoogezand-Sappemeer en omgeving (bron: www.ahn.nl)

+2.0 NAP
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1.3 BEELDKWALITEIT IN DE RAND
Bebouwing in de rand heeft impact op de uitstraling en soms zelfs op de identiteit van een dorp
of stad.
Geef met rode stift aan hoe groot deze impact is.
Is een gebouw, gebouwenreeks of straat:
Silhouetbepalend: rode cirkel op de plaats van
het silhouetbepalende gebouw
Beeldbepalend: rode stip of dikke rode lijn
Structuurbepalend: dunne rode lijn
Ondersteunend: onderbroken lijn

Om een beeld te geven:
Beeldbepalende bebouwing
Beeldbepalende gebouwen geven een plek een
eigen karakter. Vaak hebben ze een maatschappelijke betekenis en/of herbergen ze een bijzondere
functie. Meestal zijn het architectonisch opvallende gebouwen, al dan niet van hoge kwaliteit.
Soms maakt de locatie dat een gebouw beeldbepalend is: een horecagelegenheid bij de entree
van een straat kan bijvoorbeeld beeldbepalend
zijn. In het algemeen gaat het om gebouwen die
benoembaar zijn; je kunt bij de kerk of het gemeentehuis afspreken zonder straat en huisnummer te noemen.

Ondersteunende bebouwing
Samen met omliggende bebouwing en stedenbouwkundige context vormt een straatwand of
bebouwing een harmonieus geheel. De dorps- of
stadsrand wordt ondersteund door hoofdvorm,
plaatsing, ritme of rooilijn, bijbehorende groenstructuur of erfscheidingen, kleur en materiaal.
Concludeer:
Is er sprake van silhouet- en/of beeldbepalende
bebouwing in de stadsrand of juist niet?
Wat voor soort bebouwing betreft het?
Noteer de conclusies in de kantlijn van de kaart.

Plaats nummers bij de beeldbepalende
bebouwing.

Structuurbepalende bebouwing
Structuurbepalende bebouwing geeft vorm aan
de openbare ruimte. Denk aan gebouwenreeksen
die als wanden van een plein fungeren. Met hun
goothoogte, massaopbouw en materiaal zijn ze
bepalend voor de identiteit van de ruimte. Ook
de korrelmaat (vrijstaande gebouwen of juist
rijen van geschakelde woningen of loodsen) en
de mate van transparantie tussen de bebouwing
zijn van belang. De bebouwing op zich is niet bepalend en uniek; het gaat om de structurerende
functie ervan.
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1.4 HISTORISCHE
ONTWIKKELING (OPTIONEEL)
Bij het reconstrueren van de historische ontwikkeling van uw dorp of stad ziet u onder andere
welke veranderingen de randen hebben ondergaan. Wat eerst rand was, kan nu in de kern liggen. Breng de ontwikkeling van 1850 tot 2010 in
kaart met behulp van actuele en historische topografische kaarten.
Zoek uit of er historische kaarten en foto’s van
en informatie over de randen beschikbaar zijn.
Dit materiaal kunt u gebruiken ter illustratie van
de historische kwaliteit en bij ‘Het verhaal van de
rand’ (zie p. 70).
Concludeer:
Wat valt op?
Zijn er ’oude’ en ‘nieuwe’ randen?
Wat is het verschil tussen de randen van
verschillende leeftijd?
Ligt het historische stadshart in de kern of
tegen het landschap?

Beschrijf de bijzonderheden op de kaart.
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2. THEMA ZICHTBAARHEID
Bij zichtbaarheid let u op de grote structuren:
Welk randen kunt u zien?
Maakt de rand deel uit van een grote of kleine open ruimte?
Wat ziet u van de stad, het dorp?
Bevindt u zich op korte of lange afstand van de rand?
Ziet u vooral groen of juist bescheiden dan wel robuuste bebouwing?
Is de zichtbaarheid gefragmenteerd of juist continu? Divers of eenduidig? Rommelig of coherent?

Kaarten:
Zicht en silhouet
Open en besloten
Maat en schaal

2.1 ZICHT EN SILHOUET
Bepaal of en waar sprake is van een
(karakteristiek, typisch, sympathiek, uniek)
stads- of dorpssilhouet en vanaf welke
afstanden (bandbreedte).
Maak een foto op deze plekken.
Teken het silhouet op de foto.
Teken de plaats en de richting van het beste
zicht op het silhouet in op de kaart.
Kijk daarna welke zichten van en naar het
landschap de moeite waard zijn. Teken deze al
aanwezige of mogelijke zichten in met
een V-vorm.
Concludeer:
Is er sprake van een of meerdere karakteristieke
silhouetten en waarom? Geef ze in rood aan.
Welke zichten zijn erg de moeite waard (of zelfs
monumentaal)?

Noteer uw conclusies op de kaart.
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2.2 OPEN EN BESLOTEN
Open ruimtes bepalen het zicht op de rand.
Geef in grote lijnen de open ruimtes aan die u
tijdens het veldbezoek hebt waargenomen: met
rode cirkels.

Maak ter ondersteuning gebruik van de Topografische Kaart en Google Earth.
Concludeer:
Is er sprake van een vaste ruimtemaat rond het
dorp of de stad?
Of zijn er verschillende open ruimtes in maat,
schaal en/of richting? Geef aan wat opvalt.
Is er sprake van een compacte stad/een compact
dorp in een weids landschap?
Of ligt het dorp of de stad juist verscholen in het
groen en is de rand nauwelijks zichtbaar?
Hoe hoog is de zichtbaarheid van de rand vanuit
het landschap? Zet dit in kreten op de kaart,
bijvoorbeeld: hoge zichtbaarheid van de rand,
lage zichtbaarheid van de rand, lange smalle
doorzichten, weidse open ruimtes.

Noteer hoge en lage zichtbaarheid op de kaart.

lage zichtbaarheid rand

hoge
zichtbaarheid rand

hoge
zichtbaarheid rand
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2.3 MAAT EN SCHAAL
Breng de korrelgrootte (maat en schaal) van de
bebouwing van de rand in kaart. Maak gebruik
van de stickervellen (zie 9. Gereedschappen)!
De grootschalige bedrijfsgebouwen krijgen een
paarse sticker met de grote werkgebouwen erop.
De kleinschalige woonranden krijgen een rode
sticker met kleine woongebouwen erop,
enzovoorts.
Concludeer:
Wat valt u op?
Kent de rand veel bebouwing van dezelfde
maat en schaal?
Zijn er contrasten?
Bepaalt de grootschalige of juist de kleinschalige
bebouwing het beeld van de rand?
Of is het de mix of juist het contrast?

Noteer uw conclusies op de kaart.
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3. THEMA GEBRUIK EN TOEGANKELIJKHEID
Bij gebruik en toegankelijkheid let u op de functies in de rand waar het hun leesbaarheid en bruikbaarheid betreft. De randen zijn de gebieden waar:
Ruimtevragende voorzieningen liggen: zoals infrastructurele knooppunten, bedrijventerreinen,
rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalstortterreinen en voorzieningen voor recycling, magazijnwinkels
en groothandelsvoorzieningen;
Specifieke functies zijn geconcentreerd: volkstuincomplexen, openbare parken, hertenkampen,
maneges, wandel- en fietsroutes en sportvoorzieningen.
Tijdelijke functies te vinden zijn: pauze-, rommel- of doorschuifplekken.

3.1 FUNCTIES IN DE RAND
De functies van de rand zijn verdeeld in:
Groen: begraafplaats, park, wandelgebied, sport,
camping, volkstuinen
Wonen: woonbuurt, villawijk, landgoed, landelijk
Werken: werf, industrie, perifere detailhandel,
distributie, kassen, kantoren
Voorzieningen: zorg, onderwijs, horeca, verblijfsaccommodatie, kunst
Water: jachthaven, strand, visplek en dergelijke
Pauzeplek: tijdelijke functie, rommel- of doorschuifplek

Aan de randfuncties is af te lezen hoe de rand
wordt gebruikt. Noteer met behulp van de stickervellen welke functies u in de rand tegenkomt
(zie 9. Gereedschappen).

Daarnaast is er de dynamiek van het gebruik.
Komen er weinig mensen en bezoekers? Is er
sprake van seizoensgebruik of van momenten
waarop er veel bezoekers tegelijk komen, zoals
evenementen (zoals TT Assen)? Plak op de plekken van evenementen een ster.
Concludeer:
Richten de randfuncties zich op publiek?
Zo ja, waar?

Noteer dit op de kaart en kleur het gebied rond
de sticker geel.

Concludeer:
Is er sprake van typische randfuncties? Dit zijn
de functies die erg goed in de rand passen en
die in de stad/het dorp of het landschap minder
vaak voorkomen. Omcirkel de typische randfuncties met een dikkere stift.
Is er sprake van clustering? Bijvoorbeeld van
functies die elkaar versterken of die vergelijkbaar zijn? Indien er sprake is van clusters,
omcirkel dan het cluster en noteer de gekleurde
cirkel in de legenda.
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3.2 TOEGANKELIJKHEID,
BEREIKBAARHEID EN
BELEVINGSSNELHEID
IN DE RAND
Voor deze kaart kijkt u naar de toegankelijkheid:
kan men in de rand komen en zo ja, hoe. Waar liggen fietspaden, wandelpaden, autowegen, vaarroutes, ruiterpaden, skeelerroutes en dergelijke.
De overgang tussen stad, dorp en landschap
biedt veel kansen om kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden met elkaar te verbinden, zodanig dat
meerwaarde ontstaat voor functies en gebruikerscategorieën. Denk aan de kansen op plekken
waar verschillende routes en verbindingen bijeen komen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling
van een Toeristische Overstap Plek (TOP).
Daarnaast letten we op de belevingssnelheid.
Fietsers en wandelaars zien en beleven de randen anders dan automobilisten.
Breng de wegen en paden in beeld:
Zwaardere wegen (autoverkeer): met een
dikkere zwarte lijn
Polder- en landwegen: met een dunnere lijn

Concludeer:
Zijn er snelle en langzame randen?
Valt het op dat er randen zijn waar veel
snelverkeer passeert?
Zijn er randen waar nauwelijks wegen zijn?
Zijn er ‘missing links’ (ontbrekende schakels) in
het wegen-, paden- of vaarnetwerk? Of juist af te
waarderen delen in het netwerk?
Zijn er beeldbepalende en/of markante entrees
(poorten)?

Noteer waar het van toepassing is langzaam en
snel op de kaart.
Zijn er gebieden die nauwelijks toegankelijk zijn?
Zijn er ‘missing links’ (ontbrekende schakels) in
het wegen-, paden- of vaarnetwerk?

Noteer ze op een schetsvel en gebruik deze notitie voor de conclusiekaart ‘missing links’.

Fiets- en wandelpaden: met een dikkere en
dunnere onderbroken zwarte lijn

snelle rand

Hoofdentrees (de ‘poorten’, c.q. de plekken die
de overgang markeren): cirkels
Grote cirkel: belangrijke entree
Kleinere cirkel: minder belangrijke entree
langzame rand

langzame rand
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3.3 OV-NETWERK (HUISWERK)
Breng het OV-netwerk in kaart met behulp van
bijvoorbeeld Google Earth. Omcirkel bushaltes
met een diameter van 500 meter, en treinstations
met een diameter van 1000 meter.
Concludeer:
Noteer op de kaart waar sprake is van lacunes/
missing links in het OV-netwerk.

zwakke bereikbaarheid met OV

zwakke bereikbaarheid met OV
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4. THEMA OVERGANGEN
4.1 TYPERING OVERGANGEN
Zie overzichtskaart overgangen (p. 35)
of 9. Gereedscappen.
Van overgangen gaat vaak een zekere aantrekkingskracht uit. Mensen zoeken graag de rand
op: de overgang van hoog naar laag, van dorp
naar landschap, van droog naar nat. Het is niet
voor niets dat nederzettingen, landgoederen en
buitenplaatsen werden gesticht op overgangen
in de ondergrond en het landschap (bijvoorbeeld
van zand naar veen). De rand is aantrekkelijk om
te wonen, te werken en te recreëren.
Teken welke overgang u waar hebt waargenomen tijdens het veldwerk.
Maak gebruik van de topografische kaart en
bijvoorbeeld Google Earth.
Concludeer:
Zijn de randen communicerende of nietcommunicerende randen? Met andere woorden:
lopen landschap en dorp/stad in elkaar over
of juist niet? Of wordt de communicatie tussen
rand en landschap geblokkeerd door een
geluidswal of bijvoorbeeld nietszeggende
achterkanten van anonieme bebouwing?
Sticker welke overgangen u heeft gevonden.
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5. THEMA DYNAMIEK
Hier brengt u een onderscheid aan tussen laagdynamische en hoogdynamische randen. Is een gebied al lange tijd ongewijzigd en is de kans groot dat dit nog lang zo blijft? Of is in enige mate sprake
van ruimtelijke ontwikkelingen? Denk bij laagdynamisch aan bouwlocaties waar al geruime tijd geen
bouwactiviteiten plaatsvinden en bij hoogdynamisch aan infrastructuur en bedrijven in ontwikkeling.

5.1 DYNAMIEK
Breng de ontwikkeling in de rand in kaart.
Geef alle ontwikkelingen en initiatieven weer:
recreatieve, landschappelijke, water-, infrastructurele en woon- en werkontwikkelingen.
Doe hetzelfde met de plannen die even stil staan
(de pauze- en op-voorraadplannen).
Arceer de gebieden zo dat er onderscheid is
tussen de dynamiek op korte (hoogdynamisch)
en op lange of onbekende termijn (laagdynamisch). Wordt het gebied op korte of juist lange
of zelfs onbekende termijn ontwikkeld, getransformeerd of geherstructureerd?
Markeer ook (bouw)projecten in ontwikkeling
en locaties waar de planontwikkeling nog loopt.
Maak de tekening zo, dat de meest concrete
plannen het meest in het oog springen.
Concludeer:
Noteer op de kaart of er sprake is van een
hoog- of laagdynamische rand.
Zijn er veel dezelfde of juist verschillende
ontwikkelingen?
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KAARTEN TER ILLUSTRATIE EN INSPIRATIE
“In een samenleving waarin authenticiteit het nieuwe massaproduct is, groeit de vraag naar landschappen en plekken met karakter en geschiedenis. Daarbij doet zich iets merkwaardigs voor.
Authenticiteit laat zich nauwelijks kunstmatig construeren.”
Zoek in de meegebrachte bronnen naar vergeten geschiedenis, lang verdwenen bewoners en
karakteristiek of juist onzichtbaar of nauwelijks gekend erfgoed.
Marinke Steenhuis (2012) in Koningsas Magazine. Een jaar gebiedsintendant Hans Venhuizen

6. VERHAAL VAN DE RAND
Wat maakt de stads- en dorpsrand uniek? Wat bepaalt de identiteit ervan? Wat is de cultuurhistorische impact van de onderliggende geschiedenis?
Niet alleen het hart, maar ook de rand kan bepalend zijn voor de identiteit van stad of dorp. Wat
is het verhaal? Vang de rand in woorden. Zoek in
de meegebrachte bronnen naar vergeten geschiedenis, de verborgen schatkamers, lang verdwenen
bewoners en karakteristiek of juist onzichtbaar of
nauwelijks gekend erfgoed.
Concludeer:
Wat zijn de meest bijzondere en unieke verhalen?
Zijn ze beleefbaar en zichtbaar?
Benoem de schatkamers (onzichtbare of
onderbelichte waarden).
Plak stickers op plekken waar waarden
onzichtbaar zijn (geworden).

kassen
&
tuinders

vaartgebonden
industrie en werven

oudste ontginningslint

historisch lint met veenkoloniale
oldambster boerderijen

hefbrug ‘Achterdiep’
schuur restant tuinbouwcultuur

snelweg corridor

markante industriële panden langs de vaart
verdwenen scheepsbouw
station Kropswolde

veenborg ‘Welgelegen’

het park

molen ‘de Hoop’

strand

zorg

stofbosjes

wijken en kanalen

wijken en kanalen

veenkoloniale verkaveling
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CONCLUSIEKAARTEN
7. DNA VAN DE RAND
Deze kaart is een combinatie van meerdere analysekaarten en dus van meerdere thema’s. Door alle
informatie te bundelen, ontstaat een totaalbeeld
van de karakteristiek (het DNA) van de rand.
Combineer de analysekaarten. Maak gebruik van
de functiestickers (zie 9. Gereedschappen p 145).
Voorzie de kaart van een goed leesbare legenda.
Analysekaarten:
(Identiteit) Landschappelijke onderlegger (p. 47)
(Identiteit) Hoogte op kleur (p. 49)
(Identiteit) Beeldkwaliteit (p. 51)
(Zichtbaarheid) Zichten en silhouetten (p. 55)
(Gebruik en toegankelijkheid) Functies in de
rand: selecteer de typische randfuncties (p. 61)
(Gebruik en toegankelijkheid) Toegankelijkheid,
bereikbaarheid, belevingssnelheid in de rand
(p. 63)

esdorpenlandschap

veenkoloniaal
landschap

heideontginningslandschap
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8. MISSING LINKS
Laat zien welke verbindingen naar uw idee
ontbreken in het verkeersnetwerk, het recreatieve netwerk, het groene netwerk en het
blauwe netwerk.
Doe dit door onderbroken lijnen te tekenen
met pijlpunten in:
Rood: wegen en paden
Blauw: water
Groen: natuur, ecologie en groenstructuur

Schrijf, indien mogelijk, wat de missing link
kan opheffen.
Gebieden zonder openbaar vervoer: gele cirkels
Let op kansen voor het sluiten van een rondje
(‘Rondje Rand’) voor fiets, wandelaar, boot
of paard.
Let op het creëren van rondjes van verschillen in
aard en schaal: bijvoorbeeld hond uitlaten,
marathon lopen, elektrische sloepenroute.
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9. VISUELE IMPACT
Deze kaart is een combinatie van meerdere analysekaarten en dus van meerdere thema’s. Door alle
informatie te bundelen, ontstaat een totaalbeeld
van de impact (hoe bepalend is de rand voor het
mooiste woon-werklandschap van Nederland)
van de rand. Het gaat om de positieve en negatieve impact; niet om de neutrale randen. Combineer de analysekaarten.
Analysekaarten:
(Zichtbaarheid) Open en besloten (p. 57)
(Zichtbaarheid) Maat en schaal (p. 59)
(Gebruik en toegankelijkheid) Toegankelijkheid,
bereikbaarheid, belevingssnelheid in de rand (p. 63)
(Overgangen) Selecteer de overgangen met een
positieve (bijvoorbeeld Harry-de-Vroomerand
Roden) of negatieve impact (bijvoorbeeld
doodlopende rand Roden ter plaatse van
geluidswallen) (p. 67)

Daar waar veel mensen passeren, waar veel mensen recreëren, waar de rand goed zichtbaar is kan
de positieve of negatieve impact hoog zijn.
Laat dit zien door een groene of rode sticker ‘impact’.
Bedenk met welke snelheid u de rand beleeft.
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NIETS DOEN IS OOK
EEN OPTIE
Wybe Nauta, voormalig stadsarchitect gemeente Assen

Intermezzo

Wat is het eerste waar Wybe Nauta aan denkt bij stads- en dorpsranden? “Gemeenten zijn van oudsher geneigd om de randen te
zien als gebied voor nieuwe kansen. Die kansen bepalen dan de
waarde van de rand. Daarmee is niet altijd recht gedaan aan de
intrinsieke waarde van de rand. Een mooie rand is in mijn optiek
een rand die bijdraagt aan de identiteit van de plek. Een mooie
rand vertelt daar iets over. Dat kan ook een industriële rand zijn,
zoals aan de westkant van Hoogezand. Bebouwing hoeft beslist
niet overal groen te zijn of met groen te worden afgezoomd. Maar
in bijvoorbeeld Spijkerboor heeft nieuw groen het aangezicht van
het dorp juist weer opgekrikt. Een stukje witte schimmel is daar
afgeschermd met een ‘Harry-de-Vroome-randje’, dat zowel landschappelijk als sociaal van meerwaarde is. Kinderen spelen er en
er wordt gewandeld. Het is alsof die groene rand daar altijd al
heeft gelegen.”

WEES VOORAL ZUINIG OP OPENHEID
“Ik voorspel dat de betekenis van de randen in de Regio alleen
maar groter wordt om het mooiste woon-werklandschap van Nederland te kunnen blijven. De waarde van de Regio wordt onder
andere bepaald door de variatie aan open en meer besloten, kleinschalige landschappen. Wat de randen betreft is het goed om te
beseffen dat zij in de open landschappen zo mogelijk nog belangrijker zijn dan in de kleinschalige landschappen. Het is zaak om de
gaafheid van de open ruimte zo min mogelijk aan te tasten, ook
in economisch moeilijke tijden. Juist wanneer de bouwbehoefte
gering is, verdient inbreiding de voorkeur boven uitbreiding.”

STAGNATIE OP BOUWLOCATIE: WAT NU?

“Om het mooiste woon- en werklandschap van Nederland te
zijn en te blijven, moet met de invulling van stads- en dorpsranden omzichtig te werk worden gegaan. Zijn zij tenslotte sterk
bepalend voor de beeldkwaliteit.” Dat zegt Wybe Nauta, die tot
augustus 2013 stadsarchitect van Assen was. Wat mooi en verantwoord is, verschilt wat hem betreft per rand. Soms is niks doen
het beste. Maar ook voor een beheerste mate van verrommeling
mag hier en daar ruimte worden gemaakt. Nauta’s advies aan
gemeenten is om ingrepen altijd vanuit regionaal perspectief te
beoordelen, om vanuit het hogere op het lagere schaalniveau in
te zoomen. Alleen zo kunnen de randen bijdragen aan behoud en
versterking van de regionale identiteit.
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Wybe Nauta adviseert gemeenten eveneens om na te denken over
oplossingen voor de niet-geplande fasering op bouwlocaties in de
randen. “Tijdelijk en definitief zijn niet meer te onderscheiden in
de randen. Op diverse plekken zijn projecten halverwege noodgedwongen stopgezet. En hoe kleiner het dorp, hoe groter de
impact. Bouwwegen worden bijvoorbeeld pas opgeheven als het
plan is voltooid en dat kan nu zo maar decennia gaan duren. Ook
zie je bouwlocaties waar een handjevol woningen is verspreid
over een te grote oppervlakte. Zo’n wijk heeft daardoor geen
kritische massa. Tegen gemeenten zou ik daarom willen zeggen:
wees in de toekomst terughoudend met de uitspraak ‘kiest u maar
uit’. Het is beter om plekken aan te wijzen waar gebouwd mag
worden. Zo voorkom je dat er een onsamenhangende gatenkaas
ontstaat als de belangstelling minder groot is dan gehoopt. Een
mooie oplossing is bijvoorbeeld het creëren van binnenkamers,
die maken dat het effect van de partiële realisatie van buitenaf
niet zo zichtbaar is.”
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ER KAN MEER DAN JE DENKT
Wat adviseert Nauta nog meer met betrekking tot de randen? “Er
kan meer dan je denkt. Maak bijvoorbeeld ruimte voor rommel.
We hebben allemaal een rommelplek nodig: dat geldt voor de
eigen tuin, voor de buurt, maar ook op stads- en dorpsniveau. In
elke stads- of dorpsrand zijn wel plekken aan te wijzen die geschikt
zijn als vrijplaats. Laat het daar maar eens gebeuren. Houd 90 procent van de rand in orde en bestem 10 procent als rommelruimte.
Zoek wel plekken uit waar het ’t minst kwaad kan. In geval van beboste randen waar weinig autoverkeer passeert, zouden gemeenten kunnen overwegen om er een avonturenspeelplaats voor de
jeugd van te maken. Zo kunnen de ouderen in het dorp elkaar in
alle rust blijven ontmoeten in het parkje bij de brink. Een groene
entree van een dorp kan overigens ook heel goed worden versterkt met woningen. Als je goed kijkt, bevat zo’n rand soms goed
verkavelbare stukken. Met een of meer woningen kan de dorpsentree beter herkenbaar worden gemaakt. Ook enige mate van
bedrijvigheid kan bijdragen aan de kwaliteit van de rand. Denk
aan kleinschalige ontwikkelingen, waarbij het erf een duurzame
uitstraling krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van een waterspaarbekken of zonne-energie. Intrinsieke en economische waarde hoeven
elkaar beslist niet uit te sluiten, mits je maar oog hebt voor het
specifieke karakter van de rand en het effect op de beeldkwaliteit.”

LANDSCHAPPELIJKE INVULLING
Ziet Wybe Nauta ook mogelijkheden voor programma’s die uitgaan van een meer landschappelijke invulling? “Jazeker. Hier in
Assen hebben we bijvoorbeeld het bos- en golfterrein van 200
hectare in de westrand liggen. Een ander voorbeeld is het Messchenveld bij de noordelijke entree naar de stad. Daar hebben we
nadrukkelijk ingezet op een niet-gebouwde rand in de vorm van
een nieuw beekdal voor de Messchen. Het oude beekje slingert
weer en het beekdal is een goed toegankelijke groene zone geworden. Er zijn wandelpaden, bruggen en een houtwal aangelegd.
Ook zijn er twee poelen gemaakt voor amfibieën. Op de hogere
delen is er een zandvlakte voor recreatieve doeleinden. Het beekdal fungeert als buffer voor het bedrijvenpark en als uitloopgebied
voor de aangrenzende woonwijk. Wat eveneens mogelijkheden
biedt, is recreatief gebruik van water langs de randen. In Assen
is de Vaart verbonden met het Kanaal, waardoor er een rondje
gevaren kan worden. Met de opening van het Erica-Ter Apelkanaal
biedt Drenthe prachtige vaarmogelijkheden.”

BEWUSTWORDING LEIDT TOT
BETROKKENHEID
Wie moet wat doen als het om de randen gaat? “Functiewijzigingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten,
maar bij het dagelijks onderhoud kunnen bewoners ook heel goed
een rol spelen. In Spijkerboor bijvoorbeeld zien de bewoners er
gezamenlijk op toe dat de rand mooi en netjes blijft. Men zal het
hier niet van elkaar accepteren als er oud hout wordt opgeslagen
of als er een caravan wordt gestald. De gemeente hoeft hier dus
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niks op te ruimen. Vooral in achterkantranden is het heel waardevol wanneer bewoners de rand op een dergelijke manier koesteren en beschermen. Dat zouden gemeenten moeten stimuleren.
Voor Regio Groningen-Assen zie ik een belangrijke rol weggelegd
bij het zichtbaar maken van de mooiste randen, bijvoorbeeld door
aan te sluiten op de Ronde van de Regio. Regio Groningen-Assen
is er niet voor planontwikkeling of uitvoering, wel voor het communiceren over de kwaliteit en bewustwording. De Regio zou
bewoners kunnen enthousiasmeren door een wedstrijd uit te
schrijven: ‘de mooiste rand van de regio’. Een klein zwartboekje
als tegenhanger is wellicht ook een optie, om mensen attent te
maken op de krasjes.”

LESSEN UIT HET VERLEDEN
Hoe zien de stads- en dorpsranden er over twintig jaar uit volgens
Nauta? “Ik hoop dat lessen uit het verleden worden meegenomen
in plannen voor de toekomst. Ik denk in dat verband aan mijn
woonplaats Kropswolde. Ooit had je daar een schitterend uitzicht
op het open land. Toen werd er een huis gebouwd en later nog
twee. Toen kwam er een boer en verrezen er schuren. Vervolgens
kwam er een camping. Om een herhaling van de wateroverlast in
1997 te voorkomen, werd een dijk aangelegd…. en weg was het
uitzicht. Je kunt je vragen of een paar woningen en een camping
het waard zijn om de kwaliteit van een rand zo aan te tasten. Overigens vind ik niet dat de landschappelijke kwaliteit per definitie is
gered met het tegengaan van verstedelijking. Ook landschappelijke veranderingen - hoe goed ook bedoeld - kunnen de beleving
en identiteit van een open landschap teniet doen. Mijn advies is
daarom om kleinschalige ingrepen altijd vanuit de grotere schaal
te beoordelen. Zo behoud je het overzicht en bewaak je de relatie
met het totale landschap.”

Over Wybe Nauta
Wybe Nauta was van 2001 tot augustus 2013 werkzaam
bij de gemeente Assen: de eerste vijf jaar als senior
projectleider en beleidsadviseur, daarna als stadsarchitect. Bewaking van de integrale en duurzame kwaliteit
van projecten en van de samenhang tussen projecten
en het hogere schaalniveau loopt als een rode draad
door zijn werkzaamheden. Nauta was nauw betrokken bij projecten als De Nieuwe Kolk, de Blauwe As,
stadsuitleg Kloosterveste en de ontwikkeling van het
gemeentelijke welstandsbeleid. Sinds augustus 2013
is Nauta als adviseur Kunst in de Openbare Ruimte
verbonden aan het Centrum Beeldende Kunst Drenthe.
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WAARDEREN
(GEMEENTE EN
GEBRUIKERS - PLENAIR)
De waardering van u als betrokkene vanuit de gemeente is belangrijk, maar net zo interessant en
waardevol is het om bewoners en gebruikers naar hun mening over de randen te vragen. Daartoe kunt
u sessies organiseren met collega’s, bewoners, recreanten en bijvoorbeeld ondernemers. Voor het bevragen van bewoners en recreanten is de hartjeskaart ontwikkeld. Van u als gemeentelijke deelnemers
vragen we eveneens uw waardering met een sticker op de kaart aan te geven.

BENODIGDHEDEN
A1-uitdraai topografische kaart
Stickervellen met met rode, gele en groene bullits
A0-uitdraai topografische kaart, met duidelijk aangegeven rand
Achterwand of standaard voor kaart
(bijv. HEMA) schuimhartjes in ruime kommen, om uit te delen
Notitiemateriaal
Plak de kaart op karton of foam
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SESSIE MET COLLEGA’S (30 MINUTEN)
Tijdens het waarderen kunt u met elkaar overleggen.
Geef op de kaart met stickers (zie 9. Gereedschappen)
aan hoe u de randen waardeert en noteer waarom:
Toprand: groene sticker
Goede rand: gele sticker
Te verbeteren rand: rode sticker
Taakverdeling vastleggen:
Wie maakt de presentatie met de bevindingen?
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SESSIES MET GEBRUIKERS VAN DE RAND
(3 UUR)
Met een superformaat topografische kaart en een bak vol rozerode plakhartjes kunt u de publieke
waardering peilen. Daartoe begeeft u zich naar een centrale plek in stad of dorp waar veel mensen
komen en waar u in betrekkelijk korte tijd veel meningen kunt verzamelen.
Ga met minimaal twee personen.
Ga op een goed bezochte plaats staan (bijv. bibliotheek/marktdag/informatieavond).
Maak duidelijk namens wie u daar staat.
Maak duidelijk dat het geen tijd kost.
Stel een positieve vraag:
Waar komt u graag?
Wat vindt u geslaagd in de rand?
Waarom? Noteer het antwoord.
Laat iedereen een tot drie harten plakken op aantrekkelijke plekken.
Noteer wat men zegt, welke motivatie men geeft.
Noteer gegevens als: man, vrouw, leeftijd, bewoner, bezoeker, recreant, ondernemer.
Noteer de leeftijd in categorieën: kind, jongere, jong volwassen, middelbaar, senior.
Vraag of er te verbeteren randen zijn. Zo ja, waarom? suggesties? Noteer de antwoorden.
Ga niet in discussie, stel waar nodig eventueel een verduidelijkende vraag.
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CONCLUSIEKAART WAARDERING:
DE TOP- EN VERBETERRANDEN OP DE KAART
Concludeer:
Welke randen worden hoog gewaardeerd door de bewoners en gebruikers?
Welke randen worden hoog gewaardeerd door de collega’s?
Waar is sprake van overeenkomsten en verschillen tussen bewoners en gemeente?
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DE GENERATIE EINSTEIN
KOMT ERAAN
Bertus van der Tuuk, zelfstandig adviseur recreatie en toerisme

Intermezzo

SLUIT AAN OP BELEVINGSWERELD VAN
RECREANT
“Recron, de vereniging van recreatieondernemers Nederland,
heeft zeven belevingswerelden voor dagrecreatie gedefinieerd, elk
met een eigen kleur. Neem bijvoorbeeld Assen, waar creatief-rood
sterk is vertegenwoordigd. Assen heeft een enigszins ‘dwarse’
traditie van jazz, blues en festivals. De randen zouden daarom zo
kunnen worden ingericht dat ze een gunstig klimaat bieden voor
kunst, cultuur en muziek. Daar waar uitbundig-geel overheerst,
houden mensen van gezelligheid. Dat laat zich vertalen naar bijvoorbeeld kinderboerderijen en groepsactiviteiten in de randen.
Rustig-groen staat voor een leefstijl waarbij men zijn tijd individueel doorbrengt, bij voorkeur in natuur en landschap. Avontuurlijkpaars duidt juist weer op mensen die spanning en uitdaging
zoeken. Stads- en dorpsranden zijn uitermate geschikt om op deze
belevingswerelden in te spelen.”

ACTIEF EN BETEKENISVOL

“Een dorps- of stadsrand die wordt gebruikt voor functies die niet
in de woonkern passen, wordt feitelijk beschouwd als restgebied.
Ik vind dat een negatieve benadering.” Aan het woord is Bertus
van der Tuuk van Vandertuuk Revisited. Als adviseur recreatie en
toerisme ziet hij de randen juist als kansrijke overgangsgebieden.
“Het zijn uitgelezen locaties om te experimenteren, om met een
gevarieerd aanbod in te spelen op de recreatieve behoeften van
de generatie Einstein.”
Wie naar stads- en dorpsranden kijkt, moet vooruit kijken. Bertus
van der Tuuk: “Het is van belang om nu na te denken over wat de
behoeften, interesses en passies van onze kinderen over twintig
jaar zijn en vervolgens over de vraag welke rol de randen daarbij
kunnen spelen.”
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“Mensen willen tegenwoordig niet alleen passief, maar ook actief
beleven. Wat zij doen, moet bovendien betekenisvol zijn. Denk aan
Ruigoord en Blijburg in Amsterdam, Vrijstad Christiania in Kopenhagen of het experimentele festival Burning Man in de Verenigde
Staten. Daar ‘moet’ je geweest zijn of, liever nog, aan mee hebben gewerkt. Maar ik denk ook aan een camping in Ruinen, waar
gasten vrijwillig een handje helpen bij het beheer van het omringende landschap. Stads- en dorpsranden in de Regio GroningenAssen lenen zich goed voor experimenten in deze richting. De
overgangen tussen zand, veen en klei en tussen stad/dorp en
landschap bieden ruimte voor stadslandbouw, vitaliteitstuinen en
innovatieve woonconcepten, bijvoorbeeld voor ouderen. Ik word
al benaderd door groepen senioren die op zoek zijn naar woonlocaties nabij natuur en landschap om gezamenlijk oud te worden.”

EDUCATIEVE DAGRECREATIE
“De randen zijn eveneens een ideale plek voor schooltuintjes voor
stadskinderen of voor een combinatie van dieren en natuuronderhoud. Kinderen vinden het geweldig om Schotse hooglanders
te voeren. Op het gebied van educatieve dagrecreatie kan het
aanbod in de Regio Groningen-Assen best nog wat uitgebreider.
De Regio heeft er de bevolkingsdichtheid, maat en schaal voor.
Een andere mooie uitdaging is de transformatie van verouderde
bungalowparken. Eigenaren raken de veertig tot vijftig jaar oude
huisjes niet meer kwijt, ook niet in de verhuur. Benut de romantiek
en schoonheid van de locaties, zorg voor opschoning en verbetering van de parken en ontwikkel vakantiehuisjes die aan toekomstige recreatiewensen beantwoorden.”
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WIJS REGELVRIJE GEBIEDEN AAN
Wat is nodig om dergelijke projecten van de grond te tillen? “Daar
zijn in de eerste plaats partijen voor nodig die initiatieven willen
faciliteren en die lef hebben. Overheden, maar ook zorgpartijen,
ondernemers en bewoners. Er valt veel te bereiken door bijvoorbeeld regelvrije gebieden aan te wijzen. Dat biedt kansen voor
initiatieven van onderop, vanuit de samenleving. Mijn advies aan
gemeenten, provincies en Regio is om de randen over te laten aan
de creativiteit van mensen en om pionieren en cocreatie te stimuleren. Voor de financiering zijn creatieve oplossingen en wellicht
aanjaagsubsidies nodig. Maar voorwaarde nummer één is ruimte
om te experimenteren.”

KORTE ‘BREAK OUTS’, DICHT BIJ HUIS
Hoe worden de randen over twintig of dertig jaar gebruikt? “Kinderen die nu tien jaar zijn, vormen dan het hart van de samenleving. Zij komen voort uit de bijna tweehonderd nationaliteiten die
Nederland rijk is. Het gaat hier om de generatie Einstein; slimme
mensen, die snel kunnen schakelen. Deze generatie zal hard
moeten werken, waarschijnlijk harder dan wij. Zij zullen daarom
behoefte hebben aan korte ‘break outs’, recreatie dicht bij huis.
Ook aan zingeving zullen zij hoge eisen stellen. Daarom voorzie
ik dat het belang van stads- en dorpsranden - op korte afstand
van waar mensen wonen en werken - alleen maar toeneemt de
komende jaren.”

Kwaliteitsimpuls

KWALITEITSIMPULS
“Verschillende functies die van oudsher in de binnenstad zijn te vinden, verschuiven naar de
stadsrandzone. Nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen werden natuurlijk al langer aan de
rand van de stad gesitueerd, maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de stadsrandzone steeds vaker ook het domein van kantoren en detailhandel die de binnenstad verlaten. Daarnaast neemt de recreatieve functie er toe. Hierbij valt te denken aan golfbanen en
maneges. Veel van deze nieuwe locaties hebben een publieksfunctie, terwijl de meeste nog als
traditioneel bedrijventerrein (functioneel) zijn ingericht. De inrichting (afgestemd op de voormalige perifere locatie) sluit dan niet meer aan bij de functie (publiek domein, onderdeel van het
stedelijk leven).”
David Hamers et. al. (2009) Verstedelijking in de stadsrandzone

Ochtend en/of middagprogramma:

DEEL 1. OPGAVEN OP DE KAART, CREËREN VAN SYNERGIE
DEEL 2. PRIORITEITEN IN DE RAND
Stads- en dorpsranden zijn het visitekaartje, maar worden tegelijk vaak gezien als ‘restruimte’, ‘tijdelijk gebied’ (Toolkit duurzame stadsrandgebieden, 2012) of ‘tussenland’ (Tussenland, 2004). Nu de
stedelijke groei afneemt, komt de stadsrand in een nieuw daglicht te staan. Delen van de stads- en
dorpsranden zullen mogelijk lange tijd niet meer veranderen; andere delen bieden ruimte voor nieuwe kansen, transformaties en experimenten op het gebied van duurzame energie, wateropgaven en
voedselproductie. Voor Regio Groningen-Assen is het belangrijk dat investeringen bijdragen aan de
beleving van het mooiste woon-werklandschap van Nederland, door de identiteit, zichtbaarheid en
toegankelijkheid te verhogen en waar mogelijk en nodig overgangen te maken, te versterken of te
veranderen en de dynamiek waar nodig te verhogen of te verlagen. Deze vijf thema’s uit de analyse
kunnen bijdragen aan de kwaliteitsimpuls.

Over Bertus van der Tuuk
Bertus van der Tuuk studeerde aan het Nederlands
Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme in Breda
en Sociologie aan de Tilburg University. Vanaf 1990
had hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau in
Beetsterzwaag, waar later ook bureau Route IV in
Nijmegen aan werd toegevoegd. In 2006 verkocht
hij deze bedrijven. Tot 2013 was hij als strategisch
adviseur Toerisme, Recreatie en Leisure werkzaam
bij Grontmij. Sinds januari 2013 is hij onder de
naam Vandertuuk Revisited opnieuw actief als zelfstandig adviseur, onder andere op het gebied van
toerisme en recreatie.
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Om tot een kwaliteitsimpuls te komen voor de
randen van dorp, stad en regio moeten er in dit
hoofdstuk vijf vragen worden beantwoord:
Wat moet er gebeuren om mooi te houden wat
er al is?
Welke locaties zijn de moeite waard om te
versterken of aan te pakken?

We gebruiken drie kleuren om de
kwaliteitsimpuls te duiden:
Groen: behouden / beheren
Geel: versterken / aanpakken
Rood: transformeren / herstructureren /
(her)ontwikkelen

Welke opgaven, kansen, initiatieven en innovaties kunnen of moeten een plek in de rand
vinden en waar?
Welke opgaven en impulsen zijn uniek voor uw
rand en maken de rand aantrekkelijker en mooier?
Welke impulsen en opgaven dragen bij aan het
mooiste woon-werklandschap van Nederland?
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BENODIGDHEDEN
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VOORBEREIDING

Basiskaartmateriaal (GBKN, actuele topografische kaart, historische topgrafische kaart 1900/1930)

Maak de analyse af door alle materialen en conclusies te verzamelen in een powerpoint.

Overige gegevens (plannen, opgaven en initiatieven)

U kunt gebruik maken van het geleverde format.

Teken- en schetsmateriaal (dikke en dunne kleurenstiften, in ieder geval dikke stiften in groen,
rood en geel, zwarte fineliners in verschillende dikte, schetsrol groot en klein), stickers (maken
deel uit van het toolboek).

Verzamel gegevens bij collega’s:

Werkruimte met computer en beamer (eventueel digibord)

Demografische cijfers
Kansen
Opgaven

Digitale camera

Aanvullende ‘Missing links’

Grootformaat printer

Overige impulsen

A2-uitdraai topografische kaart (meerdere grijze uitdraaien als ondergrond, 1x kleur tbv.
de leesbaarheid van de kaart)

Wat maakt de rand van uw stad of dorp(en) uniek? (Verhaal van de rand)
Kaarten van de netwerken onder- en bovengronds, elektriciteit, gas en dergelijke.
Verzamel en beschrijf in maximaal 2 A4-tjes de knelpunten, kansen en opgaven in uw randen.
Illustreer uw beschrijving met de analysekaarten uit de vorige werkstap en maak van het geheel
een presentatie in powerpoint. Hierin mag niet ontbreken:
Input collega’s
Deelconclusies vanuit het veldwerk, de analyse en de waardering
Conclusies die volgen uit de veranderende marktsituatie en demografie
Nieuwe ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, die van invloed zijn op de rand
Inspirerende voorbeelden, referenties, artikelen die u hebt verzameld
Al wat u nog meer relevant vindt
Overzicht van de belangrijkste conclusies
Verzamel beelden en foto’s van wilde ideeën en goede voorbeelden die u kent en die
naar uw idee passen bij voorliggende rand en opgaven:
Voorbeelden van projecten
Voorbeelden van bijzondere plekken en oplossingen
Leg de taakverdeling vast:
Wie noteert de titels op de kaarten en tekeningen?
Wie tekent?
Wie notuleert?
Wie bewaakt de tijd?
Leg of hang de analyse-, conclusie- en waarderingskaarten klaar (of in powerpoint):
Rand op AHN
Overgangen
Waardering
Nodig op tijd een onafhankelijke blik uit
Vaste adviseur: Waterschap
Vaste adviseur: Landschapsarchitect (uit eigen organisatie en/of onafhankelijk)
Optioneel: ecoloog, duurzaamheidsexpert, ruimtelijke planeconoom, andere relevante experts
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DEEL 1: OPGAVEN OP DE KAART, CREËREN
VAN SYNERGIE (1,5 UUR)
In deel 1 maakt u een overzichtskaart met alle opgaven in de rand. Daartoe begint u met het maken
van vijf opgavenkaarten aan de hand van de vijf thema’s. De analyse- en waarderingskaarten (powerpoint en op papier) laten per thema zien hoe de rand in elkaar zit. Aan de hand daarvan zet u alle
opgaven op de overzichtskaart.

KAART 1. THEMA IDENTITEIT
(20 MIN.)
Leg de analysekaarten identiteit op een rij
ter ondersteuning.
Bij het bepalen van de kwaliteitsimpuls voor de
identiteit gaat het om behoud, versterking en waar nodig - vernieuwing van de kenmerken van
de rand. Als de identiteit te wensen overlaat, zou
nieuwe identiteit kunnen worden toegevoegd.
Let op mogelijkheden voor:
Versterking van landschappelijke en geomorfologische kenmerken en kwaliteiten.
Versterking van rust, ruimte en duisternis.
Ontsluiting van erfgoed en het verhaal van
de rand.
Herkenbaar maken van de rand.
Versterking van de ruimtelijke diversiteit.
Versterking of uitbreiding van de groen- en
waterstructuur.
Benutting van slimme combinaties.
Het creëren van nieuwe elementen of randen,
die nieuwe identiteit kunnen toevoegen.
Versterking van de beeldkwaliteit van
de bebouwing.
Noteer de mogelijkheden die u heeft gevonden
op de kaart.

Voor de werksessie zijn de volgende graadmeters belangrijk:
Zeldzaamheid: iets waardevols dat weinig voorkomt en dreigt te verdwijnen. Zeker als het om
onvervangbare elementen gaat, is sprake van
uniciteit en meerwaarde.
Herkenbaarheid: Herkenbaarheid: kernbegrippen; compleetheid, gaafheid, diversiteit en
natuurlijkheid. Iets wat herkenbaar en aanduidbaar is, heeft identiteit en dus bestaansrecht. Duidelijke begrenzing verhoogt de
herkenbaarheid.
Samenhang: betekenis van een object als
essentieel onderdeel van een complex,
ensemble of ruimtelijke reeks. Tevens de
aansluiting op of relatie met de historischruimtelijke context in relatie tot de daarbij
behorende groenvoorzieningen, wegen,
wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie.
Kernbegrippen: duurzaamheid en informatiewaarde. Logische verbanden met de bodem,
verkaveling het landschap en de omgeving
verhogen de duurzaamheid. Ook samenhang
met gelijksoortige of bijbehorende elementen in
de omgeving levert meerwaarde.
Werkstappen thema identiteit:
Identificeer locaties die behouden moeten
worden en/of onderhoud vragen, omdat ze
zeldzaam of herkenbaar zijn voor de identiteit
of samenhang vertonen en daardoor bijdragen
aan de identiteit. Teken een groene rand.
Noteer waarom.
Identificeer locaties die vernieuwd of versterkt
dienen te worden om de herkenbaarheid of
samenhang te versterken. Teken een gele rand.
Noteer waarom.
Identificeer locaties waar nieuwe identiteit
mogelijk of gewenst is. Teken een rode rand.
Noteer waarom.
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KAART 2. THEMA
ZICHTBAARHEID (20 MIN.)
Leg de analysekaarten zichtbaarheid
op een rij ter ondersteuning.
Bij het bepalen van de kwaliteitsimpuls voor de
zichtbaarheid gaat het om het silhouet, de mate
van zichtbaarheid van de rand en het landschap
en over specifieke zichten. De regio GroningenAssen kent open en besloten landschappen. In
de open landschappen is de zichtbaarheid van
de randen vanuit het landschap groot. Dorps- en
stadssilhouetten zijn van grote afstand te zien.
Het kan hier wenselijk zijn de randen meer of
minder zichtbaar te maken vanuit het landschap.
Andersom kan het landschap beter of minder
goed zichtbaar worden gemaakt vanuit de rand.
In de besloten landschappen is de zichtbaarheid
van de randen beperkter. Hier kan het wenselijk
zijn de randen zichtbaarder te maken of een uitzicht te benadrukken. Tot slot kan een nieuwe impuls nieuwe zichtbaarheid toevoegen.
Werkstappen thema zichtbaarheid:
Identificeer silhouetten en randen waar(op) het
zicht dient te worden gerespecteerd. Teken een
groene V-vorm naar binnen of naar buiten en
noteer waarom.
Identificeer silhouetten en randen waar het zicht
kan worden versterkt of verruimd. Teken een
gele V-vorm en noteer waarom.
Identificeer randen het zicht zou moeten worden
getransformeerd, waar nieuw zicht zou moeten
worden ontwikkeld of juist het zicht zou moeten
worden beperkt. Teken een rode V-vorm en
noteer waarom.
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KAART 3. THEMA GEBRUIK,
TOEGANKELIJKHEID EN
BEWEGINGSSNELHEID
(20 MIN.)
Leg de analysekaarten gebruik, toegankelijkheid en bewegingssnelheid op een rij ter
ondersteuning.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Randstad
kenmerkt de regio Groningen-Assen zich door
een hoge mate van recreatieve kwaliteit en bereikbaarheid van het omringende landschap.
Tegelijkertijd kent de regio de grootste concentratie van bevolking en werkgelegenheid van het
Noorden en liggen grootstedelijke voorzieningen
en werkgelegenheid nabij. Er is sprake van een
goede aansluiting op een dicht netwerk van wegen en spoorwegen. Dit maakt de regio aantrekkelijk en uniek. Maar het kan altijd beter. Er zijn
altijd functies die toe zijn aan een betere locatie,
er is behoefte aan nieuwe functies, er zijn ontbrekende schakels in de infrastructuur van wegen en
paden, er kan een weg worden afgewaardeerd of
de bereikbaarheid kan beter. De stads- en dorpsranden bieden ruimte aan specifieke functies
waarvoor in het landschap, de stad en het dorp
minder ruimte zijn. Zijn er dergelijke functies en
waar zouden ze passen?
Daarnaast spelen er nieuwe ontwikkelingen en
opgaven. Zijn er in de rand mogelijkheden voor
duurzame energie, waterberging, waterzuivering, verhoging van de biodiversiteit, stads- of
dorpslandbouw, nieuwe woonmilieus (bijvoorbeeld gecombineerd met zorg) of andere nieuwe
ontwikkelingen? Is er ruimte voor innovatie?
U kijkt tevens naar de belevingssnelheid. Afhankelijk van de snelheid waarmee u de rand passeert of nadert, is meer of minder aandacht nodig voor de overgang van landschap naar stad of
dorp. Des te sneller u beweegt, des te minder u
de gebouwen en details kunt onderscheiden. Dit
betekent dat bij een hogere snelheid de afstand
tussen de bebouwing en de weg of het water
groter zou moeten zijn. Opvallende, felgekleurde
of lichtarchitectuur op korte afstand van de snelweg is bovendien onrustig en confronterend.
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er fiets-, wandelpaden en vaarwegen langs bedrijven, woonbebouwing, tuinen of erven liggen.
Bij het nadenken over kansen en opgaven is het
belangrijk om na te denken over de afstand van
bestaande of nieuwe infrastructuur tot bebouwing, of van bebouwing tot de infrastructuur en
voor de mate van zorg en detail voor gebouw, erf
of erfafscheiding. Bij herstructureringen en transformaties liggen er vaak kansen om de relatie
tussen bewegingssnelheid, mate van detail aan
gebouw, mate van zorg voor landschap, erf, erfafscheiding en/of afstand weg/water en gebouw
en te verbeteren.
Werkstappen thema gebruik, toegankelijkheid
en belevingssnelheid:
Identificeer plekken waar de relatie tussen bewegingssnelheid, mate van detail aan gebouw,
mate van zorg voor erf en erfafscheiding en/of
afstand weg/water en gebouw kan worden
verbeterd. (sticker uitroepteken)
Kijk waar het routenetwerk kan worden versterkt
(bijvoorbeeld door het verbinden van ontbrekende schakels of het opwaarderen van routes).
Stippel de ontbrekende schakels en verbindingen in een zwarte stippellijn. (zwarte lijn)
Kijk waar juist wegen of paden kunnen worden getransformeerd (bijvoorbeeld omgelegd of
afgewaardeerd). Kijk hierbij tevens naar de
relatie tussen bewegingssnelheid, afstand
tussen weg/water en bebouwing en zorg voor
gebouw, landschap, erf, erfscheiding en detail.
(rode lijn)
Identificeer waterlopen, die hersteld of versterkt
kunnen worden. Geef deze aan met een
blauwe stippellijn.
Geef zoekgebieden aan waar het de moeite loont
te onderzoeken of een nieuwe OV halte nodig is,
gekoppeld aan de analyse en verzamelde
informatie (sticker met tekst ‘OV’).
Identificeer randen waar nieuwe functies een
plek zouden kunnen krijgen (sticker met functie).
Identificeer plekken waar functies (zullen of
moeten) verdwijnen (sticker met kruis).

Voor de functiestickers zie 9. Gereedschappen.

Als u langzamer beweegt, kan de bebouwing
dichtbij goed worden onderscheiden en is meer
detail afleesbaar. Dit betekent dat minder afstand
en meer detail mogelijk en gewenst is. Zeker als
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KAART 4. THEMA OVERGANGEN
EN LANDSCHAP (20 MIN)
Leg de analysekaarten overgangen op een rij
ter ondersteuning.
De regio kent vele overgangen in het landschap.
Zij vormen de basis van het mooiste woon-werklandschap van Nederland. Randen ‘communiceren’ met het landschap en stad of dorp of juist
niet. Sommige overgangen zijn het waard om te
behouden of te versterken.
Werkstappen thema overgangen:
Identificeer overgangen die de moeite waard zijn
om te behouden en zet ze op de kaart (te behouden overgangen aangeven met een groene
dikke lijn)
Identificeer overgangen die versterkt of aangepakt dienen te worden (zet deze op de kaart met
een gele dikke lijn). Schrijf erbij wat moet worden versterkt of aangepakt, bijvoorbeeld:
vernieuwen erfscheidingen
versterken duisternis, door minder verlichting
Identificeer overgangen waar een transformatie,
ontwikkeling of innovatie (rode dikke lijn) nodig
is. Schrijf erbij wat moet worden veranderd,
bijvoorbeeld:
ontwikkelen nieuwe overgang
afronden/inpassen rand bedrijventerrein
creëren park of groene buffer
versterken verbinding tussen landschap
		en stad/dorp
ontwikkelen waterbergingsgebied
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KAART 5. THEMA DYNAMIEK
(EN DEMOGRAFIE) (20 MIN.)
Leg de analysekaart dynamiek klaar ter
ondersteuning.
Door de ontwikkeling van snelwegen is de stadsrand niet meer uitsluitend het domein van vee,
recreant en bewoner, maar ook van de automobilist. De economische dynamiek van de snelweg
is hoog en maakt de randen nabij de snelweg
aantrekkelijk als vestigingslocatie. Tegelijkertijd
zijn er randen waar de woon- of recreatiefunctie
overheerst, waar de landschappelijke kwaliteit
hoog is of waar bijvoorbeeld sprake is van een
bijna monumentale kwaliteit; bijvoorbeeld een
al jaren onveranderd waardevol dorpsbeeld of
dorpssilhouet. De demografische ontwikkelingen en de stagnatie in ruimtelijke ontwikkelingen
bieden een nieuw perspectief op de rand. Er zijn
problemen en er zijn kansen. Bepaal welke randen in de toekomst dynamisch zullen, kunnen of
moeten zijn.
Werkstappen dynamiek:
Identificeer randen waar de dynamiek dient te
worden versterkt. Geef ze een gele arcering.
Noteer waarom. Noteer welke kansen en
opgaven er zijn.
Identificeer randen waar ruimte is voor nieuwe
dynamiek, of waar de dynamiek moet worden
omgebogen (van locatie in ontwikkeling naar
pauzeplek, van statische locatie naar dynamische locatie). Geef ze een rode arcering en
noteer waarom. Noteer welke opgaven of
kansen dienen te worden benut of omgebogen.
Identificeer randen waar ruimte is voor innovatie
of een experiment (paarse arcering).

Geef de kansen en opgaven een nummer en
maak hiervan een legenda.
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DEEL 2: PRIORITEITEN IN DE RAND (1,5 UUR)
WERKSTAP 1: MAAK EEN OVERZICHTSKAART ‘OPGAVEN IN DE
RAND’ (90 MINUTEN)

Leg de vijf kaarten die u zojuist hebt gemaakt
naast elkaar en neem alle groene, gele, rode en
paarse contouren, lijnen, arceringen, stickers
etc. over op de overzichtskaart.
Verzamel alle opgaven van de vijf kaarten en
voeg ze samen in een legenda met de vijf
thema’s als kopjes (nummer wel door).
Neem ook de stickers op in deze legenda.
Zet vervolgens de nummers in de tekening
op de plek waar de opgave zich bevindt.

DE OPGAVEN VERZAMELD
Indentiteit
1 de rand behouden (vermelden welke dentiteit)
2 de rand verbeteren (vermelden welke identiteit)
3 de rand transformeren (vermelden welke identiteit)

Zichtbaarheid
4 behouden van het zicht (vermelden welk zicht)
5 versterken van het zicht (vermelden welk zicht)
6 transformeren van het zicht (vermelden welk zicht)

Gebruik en toegankelijkheid
7 behouden van route, verbinding (vermelden welke route)
8 versterken van de route door het toevoegen van ontbrekende schakel (vermelden welke
		 ontbrekende schakel)
9 transformeren van de route (afwaarderen, omleggen) (vermelden welke route)
		 versterken routenetwerk, (thematisch, hoge dichtheid)
		 zoekgebied nieuwe OV-halte
		 relatie snelheid-beleving-architectuur/erf-afstand verbeteren
		 kans voor zwemplek / strand
		 kans voor horeca of paviljoen
		 Landgoed Ter Heijl: versterken imago, herkenbaarheid, vindbaarheid,
		 bereikbaarheid en aansluiting op omgeving

Overgangen
10		 behouden overgang (vermelden locatie en welke overgang)
11		 versterken overgang (vermelden locatie en welke overgang)

Dynamiek
13		 versterken dynamiek (vermelden welke dynamiek)
14		 transformeren dynamiek (vermelden welke dynamiek)
15		 ruimte voor innovatie en experiment (vermelden welke dynamiek)
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WERKSTAP 2: MAAK DE EINDKAART EN PRIORITEER: ‘KWALITEITSIMPULSEN IN DE RAND’
Teken de kaart met alle opgaven nogmaals en
kijk welke opgaven onder dezelfde noemer
passen, maak keuzes en prioriteer daarbij.
Probeer zoveel mogelijk opgaven in elkaars
nabijheid, met hetzelfde thema of met wederzijdse meerwaarde te bundelen en beschrijf de
gezamenlijke kwaliteitsimpuls.
Benoem niet meer dan tien kwaliteitsimpulsen.
Zet deze in een legenda, geef de kwaliteitsimpulsen een nummer, zet de impulsen in volgorde
van importantie. Nummer de kwaliteitsimpulsen
tevens op de kaart met de genummerde stickers.

Kwaliteitsimpulsen Roden.
Stadsranden Noord transformeren. Nieuwe identiteit overgangen en verbindingen over/onder de weg. Indien mogelijk
versterken kanaal(route) Roden-Leekstermeer.
Mensinge e.o. behouden en respecteren.
Rondje Roden versterken.
Zichtbaarheid en herkenbaarheid landschap en rand behouden en versterken. Respecteren en versterken zichten.
Ter Heijl: versterken routes, bekendheid en herkenbaarheid. Tevens versterken van de aansluiting op de omgeving
en nabije landgoederen.
De plas en omgeving innoveren en attractief maken. Ruimte geven aan bijzondere, nieuwe functies, die bijdragen
aan de recreatieve kwaliteit van de plek. Plas laten aansluiten op omgeving en routenetwerk.
Groene parkzone versterken: Herkenbaarheid en samenhang van de scheg tussen Roden en Nieuw Roden als geheel versterken.
Scheg tevens versterken als verbindende schakel tussen de landgoederen Mensinge en Ter Heijl.
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WERKSTAP 3: EVALUATIE
EN EINDCONCLUSIES
(30 MINUTEN, PLENAIR)
Aan het eind van de sessie kijkt u terug en
beantwoordt u de volgende vragen:

Intermezzo

BELEVINGSECONOMIE
VRAAGT OM HOTSPOTS
Dr. Frans Sijtsma, onderzoeker en docent faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen RUG

Hebben we iets gemist?
Welke opgaven en impulsen zijn uniek voor
uw rand en maken de rand aantrekkelijker
en mooier?
Welke impulsen en opgaven dragen bij aan het
mooiste woon-werklandschap en mogen niet
ontbreken op de regionale kaart.
Welke opgave verdienen verdere uitwerking
zodat ook anderen enthousiast worden en
overtuigd raken. Noteer deze en benoem ze in
de presentatie, of werk ze uit ter voorbereiding
van de eindpresentatie aan collega’s en
het bestuur.

Noteer de antwoorden en bundel alle uitkomsten van Rondje Rand in een powerpoint.

De economie is aan het veranderen. Het wordt steeds lastiger
om op een traditionele manier geld te verdienen aan ruimtelijke
ontwikkeling. Maar wat is precies de waarde van ruimte? De als
‘harde’ econoom opgeleide Frans Sijtsma heeft zich gespecialiseerd in de ‘zachte’ waarden van het landschap. De waardering
die burgers hebben voor plekken in het landschap wordt onvoldoende gepeild en daarmee onvoldoende meegenomen in ruimtelijke beleidskeuzes. Op basis van een andere benadering ziet
Sijtsma mogelijkheden om de waarde van stads- en dorpsranden
te behouden en er zelfs waarde aan toe te voegen.
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Intermezzo

De economie is aan het veranderen. Het wordt steeds lastiger
om op een traditionele manier geld te verdienen aan ruimtelijke
ontwikkeling. Maar wat is precies de waarde van ruimte? De als
‘harde’ econoom opgeleide Frans Sijtsma heeft zich gespecialiseerd in de ‘zachte’ waarden van het landschap. De waardering
die burgers hebben voor plekken in het landschap wordt onvoldoende gepeild en daarmee onvoldoende meegenomen in ruimtelijke beleidskeuzes. Op basis van een andere benadering ziet
Sijtsma mogelijkheden om de waarde van stads- en dorpsranden
te behouden en er zelfs waarde aan toe te voegen.
Om meer kennis te verkrijgen over de waardering van het landschap ontwikkelde Sijtsma samen met het Planbureau voor de
Leefomgeving en onderzoeksinstituut Alterra de ‘Hotspotmonitor’.
Bij ruimtelijke beleidskeuzes, zoals de aanleg van infrastructuur,
woonwijken en bedrijventerreinen of de aanleg van nieuwe natuur
biedt deze digitale en voor iedereen toegankelijke monitor inzicht
in de publieke waardering van plekken binnen of buiten stad of
dorp. Het gaat daarom om plekken met groen, natuur en/of water,
bijvoorbeeld in een park, bij een meer, bij de zee of in het bos,
tussen de koeien, een plek waar men vogels ziet. Centrale vraag
in de Hotspotmonitor is: ‘Wat vindt u hele aantrekkelijke, voor u
waardevolle of belangrijke plekken? En waarom?’

DIGITALE HOTSPOTMONITOR
Frans Sijtsma: “Op www.hotspotmonitor.nl kan iedereen zijn eigen favoriete plekken online op een kaart aangeven, uitleggen wat
deze plekken aantrekkelijk maakt en wat men daar doet, bijvoorbeeld wandelen, vogels kijken, koffiedrinken. Er zijn plekken waar
sprake is van grote eensgezindheid over de waarden. Een voorbeeld in de Regio Groningen-Assen is de Hoornseplas. Ook het
Waddengebied, niet ver van de Regio, springt eruit op de monitor.
Deze waardemeter biedt aldus waardevolle aanknopingspunten.
Als je zicht hebt op de publieke waardering van plekken, kun je
er doelmatiger in investeren. Dan is het ook niet moeilijk om de
waarde van stads- en dorpsranden te behouden of daar zelfs
waarde aan toe te voegen.”

BELEVINGSECONOMIE IS IN OPKOMST
“Er wordt nog onvoldoende gedaan met de kennis van wat mensen aantrekkelijk vinden. Daar is veel te halen. Denk aan fietsers
langs de dorpsrand die elkaar vertellen hoe mooi ze de route, het
uitzicht of die ene groensingel vinden. De belevingseconomie is in
opkomst. Op een hoger schaalniveau gaat het om de waardering
van verschillende landschappen. Bomen en groen worden bijvoorbeeld hoog gewaardeerd, maar tegelijkertijd zijn ze enorm kwetsbaar. Minder volume en meer kwaliteit zou dan een keuze kunnen
zijn. In de stads- en dorpsranden biedt dat kansen om aantrekkelijke woon- en werklocaties te realiseren op basis van een mooie
mix van rood (gebouwen) en groen. Het zal in de toekomst steeds
meer gaan om indirecte verdiensten en een bescheiden opwaardering van plekken.”
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VRAAG HET DE MENSEN
“Het typische van randen is dat mensen zich daar verbonden
kunnen voelen met het landschap en de stad. Daarom is het de
moeite waard om uit te zoeken hoe mensen die randen precies
waarderen. Dat is op eenvoudige en directe wijze te doen door het
de mensen gewoon te vragen. Het kan die ene boom in die ene
tuin zijn, die iemand mooi vindt. Maar het kan ook een groter gebied betreffen dat veel mensen mooi vinden en waarmee zij zich
verbonden voelen. Naarmate meer mensen een plek waarderen,
groeit de verantwoordelijkheid om die waarde te behouden.”

REGIE MOET BIJ PROVINCIES LIGGEN
Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van stads- en dorpsranden? “Naar mijn mening zijn het de provincies die de regie
over landschap en randen moeten voeren. Randen overstijgen de
lokale, lees: gemeentelijke schaal. Gemeenten zijn klein en hebben beperkte middelen. Nu we onder de huidige economische
omstandigheden afscheid moeten nemen van het groeiscenario,
is het aan de provincies om de lijnen uit te zetten. Vanwege het
schaalniveau waarop naar randen gekeken moet worden, lijken
provincies mij de meest geschikte probleemeigenaar. Dat komt
bijvoorbeeld van pas bij de inrichting van bedrijventerreinen. De
individuele ondernemer op een terrein in een rand zal het niet
direct als zijn taak beschouwen om de kwaliteit van die rand te
verbeteren. Regie, kennis en wellicht ook geld zijn nodig om een
collectief van ondernemers van het kwaliteitsbelang te doordringen en om ze daarvoor in beweging te krijgen. Ook is het van
belang om landschapsarchitecten en architecten bij de randen te
betrekken; zij weten hoe een plek meer waarde kan krijgen. Zij
kijken naar het geheel.”

IDENTIFICEER DE ‘HOTSPOTS’ IN DE
RANDEN
“Voor Regio Groningen-Assen zie ik een taak weggelegd in het
verspreiden van kennis over de stads- en dorpsranden onder het
grote publiek. Maak het publiek attent op de mooie randen. Ik
zou Regio Groningen-Assen willen adviseren om voor alle randen in het gebied te inventariseren wat het publiek aantrekkelijk
vindt. Als universiteit hebben wij zeshonderd mensen via Internet bevraagd over de directe omgeving van Groningen. Van de
waardering van stads- en dorpsranden hebben wij onvoldoende
kennis. Het is zinvol om hooggewaardeerde plekken in de randen
te identificeren. Dat is volgens mij de eerste voorwaarde om de
randen blijvend te laten renderen.”
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Oplossingsrichtingen en voorbeelden

OPLOSSINGSRICHTINGEN EN VOORBEELDEN
Welke opgaven vragen om verdieping of uitwerking, om collega’s, bestuurders en Regio GroningenAssen te enthousiasmeren en zelf feedback te kunnen ontvangen?
Vandaag verbeeldt u de drie belangrijkste kwaliteitsimpulsen door oplossingsrichtingen te schetsen in
voorbeelduitwerkingen, illustraties of goede referentiebeelden. Voeg ze toe aan de powerpoint.

BENODIGDHEDEN
Teken- en schetsmateriaal (dikke en dunne kleurenstiften: in ieder geval dikke
stiften in groen, rood en oranje, zwarte fineliners in verschillende dikte, schetsrol
groot en klein, schaar)
A1-uitdraai topografische kaart (grijs)
Inspirerende referentiebeelden en -materiaal van toepassing op de uit te werken opgaven

Over Frans Sijtsma
Dr. Frans (F.J.) Sijtsma is econoom en als onderzoeker en docent verbonden aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen/Economische Geografie aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Centraal in zijn
werk staat de relatie tussen economie, vastgoed,
natuur en landschap. Sijtsma verrichtte onderzoek
en ontwikkelde analysemethodieken voor o.a. het
Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor
de Wadden, het MilieuNatuurPlanbureau en diverse
wetenschapswinkels.

Over de faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen
Deze faculteit is onderverdeeld in vier basiseenheden: Culturele Geografie, Demografie, Economische
Geografie en Planologie. Samen verzorgen zij het
onderwijs en onderzoek. De onderzoeksthema's van
de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijn welzijn,
innovatie en ruimtelijke transformatie. De faculteit
stelt zich ten doel om onderzoek te leveren dat
toonaangevend, onderscheidend en beleidsrelevant
is. Met twee bachelor- en acht masteropleidingen
biedt de faculteit brede studiemogelijkheden binnen het vakgebied aan ongeveer 900 studenten. De
Groningse faculteit is de enige zelfstandige faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen in Nederland.

118

VOORBEREIDING
Fotoanalyse Rondje Rand in powerpoint (verwerkt in aangeleverd format)
Conclusiekaarten
Kaart Prioriteiten in de rand
Voorbereiden en afstemmen van de selectie van de uit te werken opgaven
Leg de taakverdeling vast:
Wie noteert de titels op de kaarten en tekeningen?
Wie tekent?
Wie notuleert?
Wie bewaakt de tijd?
Wie maakt de presentatie met de bevindingen en resultaten?
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Oplossingsrichtingen en voorbeelden

UITWERKING OPLOSSINGSRICHTINGEN EN VOORBEELDEN
KWALITEITSIMPULS(EN)
U schetst of verbeeldt oplossingsrichtingen en
denkt daarbij aan zogenoemde ‘meekoppelkansen’ (waar kunnen urgente of belangrijke opgave
worden gecombineerd, elkaar versterken of op
elkaar aansluiten? Bijvoorbeeld: stagnerende
ontwikkeling en een tijdelijke functie, aanpassingen in de infrastructuur en versterking van het
recreatieve netwerk, toeristische overstapplaats,
horeca en een openbaar vervoer halte etc.). Het
verbeelden van de door uw team bedachte kwaliteitsimpulsen helpt om uw verhaal overtuigend
en inspirerend te presenteren richting collega’s,
bestuurders, belangstellenden en anderen. Een
gezamenlijke schetssessie kan in belangrijke

mate bijdragen aan de verbeelding van wat u bedoelt. Ook kan het zinvol zijn om te verkennen
welke andere mogelijkheden er wellicht nog zijn.
Het schetsen aan mogelijke oplossingsrichtingen
helpt om verder te kijken en uw creativiteit aan
te boren. Laat u daarom niet hinderen door tekentechniek, details, regels en randvoorwaarden.
Het schetsen op voorbeelduitwerkingen en oplossingsrichtingen is een waardevolle, maar tijdrovende aanvulling op uw Rondje Rand. In overleg met het begeleidingsteam kunt u eventueel
ontwerpers laten aanschuiven of ideeën laten
uitwerken.

Voorbeeld illustratie oplossingsrichting: experimenteel strand en strandpaviljoen Roden

Voorbeeld illustratie oplossingsrichting: groen inpassen terrein Gamma langs de randweg Roden

Voorbeelduitwerking oplossingsrichting: ‘Rondje Rand Roden’

122

123

Intermezzo

TIJD VOOR TOPKWALITEIT OP
DE KLEINE SCHAAL
Wim Boetze, ruimtelijk ontwerper, publicist, docent

Intermezzo

Nadenken over mogelijkheden in de randen, vraagt in de eerste
plaats om een respectvolle omgang met het cultuurlandschap,
vindt Boetze. “Ik denk aan de boeren die ooit landschapsarchitecten als Hendrik Copijn en Jan Vroom inschakelden om hun tuinen
te ontwerpen. Dit heeft schitterende en tot over onze landsgrenzen
beroemde boerderijlinten en toptuinen opgeleverd, bijvoorbeeld
in het Oldambt. Ook denk ik aan Harry de Vroome, de Drentse
landschapsconsulent die is verbonden met de zorgvuldige afwerking van dorpsranden en brinken in relatie tot de aangrenzende
landbouwgronden.”

ONTWERPEN MET RESPECT VOOR HET
CULTUURLANDSCHAP
“Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een uitstekend
hulpmiddel wanneer je ontwerpt met respect voor het cultuurlandschap. De hoogtekaart maakt de geomorfologie leesbaar en
verraadt hoe het landschap in elkaar zit. Waar vroeger complete
nieuwbouwwijken eerst werden opgespoten, kun je nu ontwerpen
op basis van de kenmerken van de ondergrond. De hoogtekaart
laat veel meer nuance in de bodem zien dan je op het eerste gezicht kunt vermoeden.”

TERUG NAAR PARTICULIER INITIATIEF MET
BOUWMEESTER
Toenemende vergrijzing en afnemende bouwdrift vormen een
goede aanleiding om het in stads- en dorpsranden eens wat rustiger aan te doen, vindt landschapsarchitect Wim Boetze. “Ga voor
topkwaliteit op de kleine schaal”, luidt zijn advies. “Geef ruimte aan
organische groei en romantische idealen, aan wensen van particulieren en collectiefjes, aan bouwmeester en warmoezenier. Randen
zijn ideaal voor water, natuur, recreatie en cultuur, maar hier en
daar een metaal- en constructiebedrijf of een meubelfabriek wijs ik
ook niet af. Kijk eerst waar je kunt reconstrueren en ontwikkel in
goede architectuur daar waar je nieuw moet bouwen.”
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De tijd van seriematige woningbouw is voorlopig voorbij, wel is
er behoefte aan klein en comfortabel wonen op een mooie plek.
Bijvoorbeeld in de rand. Wim Boetze: “Initiatieven van particulieren en woongroepen hebben de toekomst. Daar ligt wellicht de
oplossing in stagnerende plannen als Meerstad. Particulieren en
collectiefjes weten precies wat zij willen. Door bovendien de vraag
leidend te laten zijn, is meer organische groei mogelijk. Kleinschalige initiatieven onder leiding van een plaatselijke bouwmeester
hebben geresulteerd in de befaamde villa’s op het Groninger
Hogeland, zowel in eclectische architectuur als in de stijl van de
Amsterdamse School. Wat zou het mooi zijn als jonge architecten
en stedenbouwkundigen in Meerstad konden meedenken in de
voorbereiding van planontwikkeling door particuliere collectieve
opdrachtgevers (CPO’s). Waar deze vorm van kleinschalig ontwikkelen in eerste instantie was weggelegd voor de vermogende
particulier, liggen in Meerstad juist mogelijkheden voor mensen
met een kleinere portemonnee. Daar zou een bouwloket in het leven geroepen moeten worden. Ook goed om te beseffen is dat de
voorkeuren van mensen veranderen. Ontwikkelingen in de randen
moeten daarin meebewegen. Een voorbeeld: waar Blauwestad
enerzijds nog wordt bestempeld als mislukking, wordt het gebied
inmiddels door veel mensen ervaren als een prachtig gebied met
een lekkere plas water waar van alles te zien en te beleven is.”
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STADSLANDBOUW, KLEINSCHALIG WONEN
EN NATUUR

TIJD OM HET LANDSCHAP MET
RUST TE LATEN

“Randen zijn plekken bij uitstek voor de realisatie van topprojecten,
bijvoorbeeld om vanuit een romantisch ideaal nieuwe vergezichten te maken. Zo werkt Leeuwarden aan de transformatie van de
‘Groene ster’ tot stadspark (afbeelding) met mooie architectuur en
interessante manifestaties. Tuinarchitect Piet Oudolf en de Japanse
architect Junya Ishigami zijn door het bestuur van Groot Vijversburg (Tytsjerk) aangetrokken om het landgoed de kwaliteit en reputatie te geven van een museum als Belvédère in Heerenveen.”

Randen zullen volgens Boetze altijd van betekenis blijven voor de
ontwikkeling van stad en dorp. “Ik vergelijk die ontwikkeling wel
eens met die van een boom. Stads- en dorpsranden zijn te beschouwen als de aangroeilaag van bomen. De bast is het grootste
groeivlak, terwijl in de kern de groei stilstaat. Ontwikkelingen
gaan nu langzamer dan voorheen en dat heeft voordelen. Je hoeft
nu niet meer middelpuntvliedend het landschap in om te ontwikkelen. Voor de afwisseling bouwen we weer eens een tijd richting
dorpsplein; dus middelpuntzoekend. Goede gronden voor landbouw kunnen gewoon behouden blijven en het buitengebied kan
een tijd met rust worden gelaten.”

“Een ander mooi voorbeeld van ambitieuze randkwaliteit zit in de
plannen voor Almere Oosterwold, waar architect Winy Maas een
voorstel heeft gedaan voor ruim tweeduizend hectare landbouw
vermengd met stedenbouw. Ligt er goede grond om te telen?
Gebruik het. Ooit waren de tuinderijen van de warmoezeniers
aan de stadsranden te vinden. Breng ze terug, zou ik zeggen. Kijk
daarnaast naar de tussengebieden die in de randen zijn ontstaan
als gevolg van bedrijven die moeten afslanken en ruimte achterlaten en naar het ontstane ruimteoverschot in de ‘groene sterren’ uit
de jaren zeventig. Neem de Hoornse Plas in Groningen: die ooit is
gemaakt voor duizenden recreanten per week. Dergelijke bezoekersaantallen worden allang niet meer gehaald, met als gevolg
dat grote parkeerplaatsen er zelfs bij de zomerdag verlaten bij liggen. Daar ontstaan nieuwe mogelijkheden: kleinschalig wonen of
een meer extensieve invulling met extra natuur en water.”

TOON LEF EN PAK KANSEN
Wat ziet Wim Boetze liever niet in de randen? “Weinig enthousiast
word ik van armoedig ontworpen woonwijken die koud tegen het
cultuurlandschap worden gelegd. Daar mist een goede overgang
tussen de grote schaal van het agrarisch gebied en de kleine
schaal van de tuin met Gammaschutting. Waar ik me eveneens
aan stoor, is excuuskunst; alsof een grootschalig bedrijventerrein
eerder wordt geaccepteerd als er ook een kunstwerk staat. Vaak is
het een gebrek aan durf waardoor mooie kansen worden gemist.
Ik denk aan de Ter Borchlaan in Eelderwolde, die als boulevard aan
het nieuwe natuurgebied gelegd had kunnen worden: een keiharde rand met topstedenbouw en toparchitectuur, met een panoramische blik op duizenden hectares ongerepte natuur. Met meer
ambitie en ruimtelijke kennis had er een voor de regio unieke
stadsrand kunnen ontstaan.”
Volgens Wim Boetze komt het in de randen aan op bewust ontwerpen, op basis van een juiste balans tussen de verschillende
belanghebbenden in grondgebruik. Met twee voorbeelden licht
hij dat toe. “Het voorstel van de stedenbouwkundige Van Eesteren om Lelystad met het gezicht naar het IJsselmeer te leggen,
werd afgeschoten door landbouwingenieurs. Een gemiste kans,
hoofdzakelijk veroorzaakt door onevenwichtigheid tussen de
verschillende bloedgroepen, in dit geval Wageningse en Delftse
ingenieurs. Een ander voorbeeld is de Hedwigepolder: de beste
landbouwgronden staan er straks onder water.”
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Over Wim Boetze
Wim Boetze begon zijn carrière bij het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij. Hij maakte als
ontwerper deel uit van een generatie landschapsarchitecten - met namen als Alle Hosper en Dirk
Sijmons - die veel heeft betekend voor de landschapsarchitectuur in Nederland. Wim Boetze is een
bevlogen en kritisch landschapsarchitect. Zo heeft
hij zich altijd sterk gemaakt voor het bevorderen
van de bewustwording ten aanzien van behoud en
vernieuwing van de cultuurlandschappen in NoordNederland. Boetze verwierf bekendheid met vele
kritische artikelen in het tijdschrift Noorderbreedte
en boeken als Hoogte op Kleur en Staat hier ergens
een beeld? Als ruimtelijk ontwerper was hij onder
andere betrokken bij grootschalige landinrichtingen, zoals de herinrichting in de Drents-Groningse
Veenkoloniën, het ontwerp van het rijkswegennet
in Noord-Nederland en bij de plannen voor Meerstad. Ook deed hij als eerste het voorstel voor
grootschalige ‘zilte teelt’ op binnen- en buitendijkse
kustgronden. Wim Boetze staat aan de wieg van
gewaardeerde werkmethodieken, zoals de ’schetsschuit’, die hij ontwikkelde voor de Dienst Landelijk
Gebied en die nu door de vakwereld breed wordt
toegepast. Tegenwoordig is Boetze werkzaam als
onafhankelijk adviseur, docent en publicist.
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Tot slot: presentatie

TOT SLOT: PRESENTATIE AAN BESTUUR
EN COLLEGA’S (1,5 UUR)
De afgelopen weken hebt u in meerdere stappen uw randen beter leren kennen. U hebt er een frisse
blik op gekregen en bestaande opgaven en plannen in een ander daglicht kunnen zien. U beschikt nu
over analyses, waarderingskaarten en kennis van de verhalen van de rand. U hebt de opgaven in de
randen geduid en geprioriteerd. Doordat u de tijd hebt genomen voor Rondje Rand, behoedt u uw
randen voor ad hoc oplossingen.
Een van de uitgangspunten van Rondje Rand is het delen van informatie en inzichten. In een aansprekende presentatie deelt u uw kennis en creëert u een draagvlak voor de gevonden kwaliteitsimpulsen.
Na Rondje Rand zijn u en uw bestuur geïnspireerd en beter toegerust om met de randen aan de slag
te gaan!
Optie: Mocht het mogelijk zijn, dan is een excursie door de rand met uw bestuurders (in een bus of op
de fiets) natuurlijk de meest effectieve wijze om uw bevindingen van Rondje Rand over te brengen. De
presentatie kunt u vervolgens na de excursie geven.

BENODIGDHEDEN
Stuur tijdig uw uitnodiging
Presentatieruimte met computer en beamer
Powerpoint waarin alle resultaten en bevindingen compact en overzichtelijk zijn gebundeld:
Samenvatting veldwerk en analyse (high-lights)
Conclusiekaarten, geef een mondelinge toelichting
		 (oa. stilstaan bij waardering, hoogtepunten en dieptepunten van de rand)
Kwaliteitsimpuls: Kaart Opgaven in de rand, benoem de prioriteiten
Oplossingsrichtingen en voorbeelden
Verslag en conclusies in bullits genoteerd
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Gereedschappen - Overgangen

OVERGANGEN
Bij het van buiten naar binnen kijken letten we op
de wijze waarop de overgang wordt gemaakt van
dorp en stad naar het landschap.
We onderscheiden zes typen randen:
Communicerende randen:

Niet-communicerende randen:

Het doorlopende landschap: Landschap en dorp
lopen in elkaar over.

De achterkantenrand: Het landschap stuit zonder
verbindingen op de stedelijke omgeving.

Het randlandschap: De rand staat op zichzelf als
groengebied (bijvoorbeeld park, water- of
natuurgebied) en werkt als buffer

Het doodlopende landschap: Een harde corridor
scheidt landschap en rand.

De frontale rand: Harde scheiding tussen
landschap en rand, waarbij de stad een duidelijk
gezicht heeft naar het landschap, vaak met
voorkanten.
De Harry-de-Vroomerand: Bomenwei als
transparante overgang tussen landschap
en bebouwing.

Typering overgangen

Schematisch overzicht

het doorlopende landschap
het randlandschap
het doodlopende landschap
de frontale rand
de achterkantenrand
Harry-de-Vroome rand

Het doorlopende landschap

Het randlandschap

Het doodlopende landschap

De frontale rand

De achterkantenrand

Harry-de-Vroome rand
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Gereedschappen - Legenda’s

LEGENDA’S
4.1 IDENTITEIT

4.2 ZICHTBAARHEID

Algemeen

Beeldkwaliteit in de rand

Maat en schaal

Algemeen

bebouwing

weg

beeldbepalend gebouw

bebouwing

weg

grote korrel werken

groen

A7

beeldbepalende bebouwing

groen

A7

grote korrel wonen

water

spoorlijn

structuurbepalende bebouwing

water

spoorlijn

grote korrel voorzieningen

begeleidende bebouwing

kleine korrel werken

erf

kleine korrel wonen

Landschappelijke onderlegger
veenkoloniaallandschap

Zicht en silhouet
Historische ontwikkeling

heideontginningslandschap
esdorpenlandschap

gedempt water

jong zeekleilandschap

ontwikkeling van de kern tot 1850

oud zeekleilandschap

ontwikkeling van de kern tot 1900/1930

tichellandschap

ontwikkeling van de kern tot 1945

natuurgebied

ontwikkeling van de kern tot 1980

spoorlijn

ontwikkeling van de kern tot heden

kleine korrel voorzieningen

vizier
silhouet

Open en besloten
maat open ruimte
laan

laan
A7
weg
fietspad
(voet)pad
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4.3 GEBRUIK EN TOEGANKELIJKHEID

4.4 OVERGANGEN

Functies in de rand

Algemeen

Gereedschappen - Legenda’s

bebouwing

weg

bundeling samenhangende functies

groen

A7

groen: park

water

spoorlijn

groen: wandelgebied

Algemeen
bebouwing

weg

groen

A7

water

spoorlijn

groen: sport
groen: golfbaan

Toegangelijkheid, bereikbaarheid en
snelheid in de rand
weg
fietspad
wandelpad
ruiterpad
vaarroute
station
bushalte
invloedsgebied station (R = 1.000m)
invloedsgebied bushalte (R = 500m)
poort; beeldbepalende of betekenisvolle
stads- of dorpsentree

groen: camping

Typering overgangen

groen: kinderboerderij/ vogelpark

het doorlopende landschap

groen: volkstuinen

het randlandschap

groen: manege

het doodlopende landschap

groen: speeltuin

de frontale rand

groen: begraafplaats

de achterkantenrand

water: jachthaven/ aanlegplaats

Harry-de-Vroome rand

wonen: woonbuurt
wonen: villawijk
wonen: landgoed

Schematische weergave overgangen

wonen: landelijk
woon-werk: locatie
werken: werf
werken: industrie
werken: perifere of grootschalige detailhandelvestiging
werken: distributie
werken: kassen
werken: kantoren
werken: detailhandel thematisch/ winkelboulevard
werken: tuincentrum
voorzieningen: onderwijs
voorzieningen: ziekenhuis
voorzieningen: ouderenzorg
voorzieningen: natuurdecoratie
voorzieningen: horeca
voorzieningen: evenemententerein
voorzieningen: cultuur/ museum
voorzieningen: kunst
voorzieningen: verblijfsaccommodatie
voorzieningen: wellness
voorzieningen: zwemgelegenheid
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4.5 DYNAMIEK

Gereedschappen - Legenda’s

4.7 CONCLUSIEKAARTEN
Algemeen
schatkamer

Algemeen

bebouwing

weg

bebouwing

weg

groen

A7

groen

A7

water

spoorlijn

water

spoorlijn

groen: sport

groen: camping
groen: kinderboerderij/ vogelpark

missing link: (langzaam) verkeer

Dynamiek

groen: volkstuinen

missing link: waterloop

hoogdynamisch

missing link: groenstructuur / ecologie

laagdynamisch

missing link: openbaar vervoer

groen: manege
groen: speeltuin
groen: begraafplaats

potentiële bouwopgave

water: jachthaven/ aanlegplaats

Impact

wonen: woonbuurt

natuur- en landschapsopgave
wateropgave

weg

kleine korrel

infrastructurele opgave

positieve impact

kleine korrelwonen

bouwproject

negatieve impact

maat open ruimte

project: natuur- en landschapsontwikkeling

vizier

wonen: villawijk
wonen: landgoed
wonen: landelijk
woon-werk locatie
werken: werf

project: waterontwikkeling
project: infrastructuur

groen: wandelgebied

groen: golfbaan

Missing links

bouwopgave

groen: park

werken: industrie

Waardering

werken: perifere detailhandel versiging

project: duurzame energie
‘pauzeplek’
opgave

groen: behouden / beheren

werken: distributie

geel: versterken / aanpakken

werken: kassen

rood: transformeren / herstructureren / (her)ontwikkelen

werken: kantoren

groen: behouden / beheren

werken: detailhandel thematisch/ winkelboulevard

geel: versterken / aanpakken

werken: tuincentrum

rood: transformeren / herstructureren / (her)ontwikkelen

voorzieningen: onderwijs

positieve waardering gebruikers

voorzieningen: ziekenhuis
voorzieningen: ouderen zorg
voorzieningen: natuureducatie

DNA

voorzieningen: horeca
weg

beeldbepalend gebouw

voorzieningen: evenemententerein

laan

beeldbepalende bebouwing

voorzieningen: cultuur/ museum

fietspad

structuurbepalende bebouwing

voorziening: kunst

wandelpad

begeleidende bebouwing

voorzieningen: verblijfsaccommodatie

ruiterpad

erf

voorzieningen: wellness

vaarroute

vizier

voorzieningen: zwemgelegenheid

poort
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voorzieningen: nader in te vullen
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5 WAARDERING

6 KWALITEITSIMPULSEN

Waardering collega’s en experts

Kwaliteitsimpulsen

groen: behouden / beheren

groen: behouden/ beheren

geel: versterken / aanpakken

geel: versterken/ aanpakken

rood: transformeren / herstructureren / (her)ontwikkelen

rood: transformeren/ herstructureren/ (her)ontwikkelen
ruimte voor innovatie of een experiment
route ‘Rondje Roden’

Waardering gebruikers
positieve waardering gebruikers

herstellen missing link (ontbrekende schakel) of versterken routes, wegen en/of paden
herstellen missing link (ontbrekende schakel) of versterken waterlopen / relatie met het water
missing link: groenstructuur / ecologie
afwaarderen weg of pad
vizier beheren / behouden

Waardering conclusie

vizier versterken / aanpakken

groen: behouden / beheren

vizier transformeren / herstructureren / (her)ontwikkelen

geel: versterken / aanpakken

versterken imago en vindbaarheid

rood: transformeren / herstructureren / (her)ontwikkelen

versterken routenetwerk
(thematisch, hoge dichtheid)
kansen voor zwemgelegenheid
kansen voor horeca
verwijderen functie (bosje langs de Esweg)
versterken bereikbaarheid met openbaar vervoer
verbeteren relatie tussen openbare route en kwaliteit omgeving,
verbeteren afstand tussen wegen en gebouwen, zorg voor erf,
erfscheiding en inrichting openbare ruimte,
met aandacht voor de bewegingssnelheid van passanten.
kansen voor duurzame ketenvorming
kansen voor sociale impuls
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6 KWALITEITSIMPULSEN

FUNCTIESTICKERS

Opgaven en prioritering

U kunt de stickervellen downloaden via de onderstaande link:
http://www.rug.nl/research/kenniscentrumLandschap/Toolboek/Functiestickers.pdf

groen: behouden/ beheren

afwaarderen weg of pad

geel: versterken/ aanpakken

vizier beheren / behouden

rood: transformeren/ herstructureren/ (her)ontwikkelen

vizier versterken / aanpakken

ruimte voor innovatie of een experiment

vizier transformeren / herstructureren /
(her)ontwikkelen

route ‘Rondje Roden’

kansen voor duurzame ketenvorming

herstellen missing link (ontbrekende schakel) of

herstellen missing link (ontbrekende schakel) of

Maat en schaal

versterken waterlopen / relatie met het water
missing link: groenstructuur / ecologie

grote korrel werken

grote korrel wonen

grote korrel voorzieningen

kleine korrel werken

kleine korrel wonen

kleine korrel voorzieningen

groen: park

groen: wandelgebied

groen: sport

groen: golfbaan

groen: camping

groen:
kinderboerderij/ vogelpark

groen: volkstuinen

groen: manege

groen: speeltuin

groen: begraafplaats

water:
jachthaven/ aanlegplaats

wonen: woonbuurt

wonen: villawijk

wonen: landgoed

wonen: landelijk

woon-werk: locatie

werken: werf

werken: industrie

werken: perifere of grootschalige detailhandelvestiging

werken: distributie

werken: kassen

werken: kantoren

werken: detailhandel
thematisch/ winkelboulevard

werken: tuincentrum

Overgangen

1

de rand behouden (vermelden welke identiteit)

10

de rand behouden (vermelden welke identiteit)

2

de rand versterken (vermelden welke identiteit)

11

de rand versterken (vermelden welke identiteit)

3

de rand transformeren (vermelden welke identiteit)

12

de rand transformeren (vermelden welke identiteit)

Zichtbaarheid

OVERZICHT STICKERS

kansen voor sociale impuls

versterken routes, wegen en/of paden

Identiteit

De stickers zijn ontworpen voor HERMA-etikettenvellen met ronde etiketten (diameter 30mm).
Let bij het printen op de instellingen, printen vanuit Adobe Acrobat heeft de voorkeur.
Print de stickervellen op 100% (ware grootte).

Funties in de rand

Dynamiek

4

behouden van het zicht (vermelden welk zicht)

13

behouden van het zicht (vermelden welk zicht)

5

versterken van het zicht (vermelden welk zicht)

14

versterken van het zicht (vermelden welk zicht)

6

transformeren van het zicht (vermelden welk zicht)

15

transformeren van het zicht (vermelden welk zicht)

Gebruik en toegankelijkheid
7

behouden van route, verbinding (vermelden welke route)

8

versterken van de route door het toevoegen van ontbrekende schakel (vermelden welke ontbrekende schakel)

9

transformeren van de route (afwaarderen, omleggen) (vermelden welke route)
versterken routenetwerk
zoekgebied nieuwe OV halte
relatie snelheid - beleving - architectuur/erf - afstand verbeteren
kans voor zwemplek/ strand
kans voor horeca of paviljoen
landgoed Ter Heijl: versterken imago, herkenbaarheid, vindbaarheid, bereikbaarheid en aansluiting op omgeving
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voorzieningen: onderwijs

voorzieningen:
ziekenhuis

voorzieningen:
ouderenzorg

voorzieningen:
natuureducatie

voorzieningen: horeca

voorzieningen:
evenemententerein

werken: industrie

werken: perifere
detailhandel vestiging

werken: distributie

werken: kassen

werken: kantoren

werken: detailhandel
thematisch/ winkelboulevard

voorzieningen:
cultuur/ museum

voorzieningen: kunst

voorzieningen:
verblijfsaccommodatie

voorzieningen: wellness

voorzieningen:
zwemgelegenheid

voorzieningen:
nader in te vullen

werken: tuincentrum

voorzieningen: onderwijs

voorzieningen:
ziekenhuis

voorzieningen:
ouderenzorg

voorzieningen:
natuureducatie

voorzieningen: horeca

voorzieningen:
evenemententerein

voorzieningen:
cultuur/ museum

voorzieningen: kunst

voorzieningen:
verblijfsaccommodatie

voorzieningen: wellness

voorzieningen:
zwemgelegenheid

Dynamiek
bouwproject

impact
project: knatuur- en
landschapsontwikkeling

project: waterontwikkeling

project: infrastructuur

positieve impact

negatieve impact

voorzieningen:
nader in te vullen

project:
duurzame energie

pauzeplek

opgave

Waardering collega’s en experts
groen:
behouden/ beheren

geel:
versterken/ aanpakken

rood: transformeren/
herstructueren/ (her)ontwikkelen

DNA
schatkamer

groen: park

groen: wandelgebied

groen: sport

groen: golfbaan

groen: camping

Kwaliteitsimpulsen
groen: kinderboerderij/
vogelpark

groen: volkstuinen

groen: manege

groen: speeltuin

groen: begraafplaats

groen: jachthaven/
aanlegplaats

versterken image
en vindbaarheid

versterken routenet
(thematisch, hoge dichtheid)

kansen voor
zwemgelegenheid

kansen voor horeca

wonen: woonbuurt

wonen: villawijk

wonen: landgoed

wonen: landelijk

woon-werk locatie

werken: werf

verwijderen functie

versterken bereikbaarheid
met openbaar vervoer

kansen voor
duurzame ketenvorming

kansen voor
sociale impuls
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Verbeteren relatie tussen openbare route en kwaliteit omgeving, verbeteren afstand tussen wegen en gebouwen,
zorg voor erf, erfscheiding en inrichting openbare ruimte,
met aandacht voor de bewegingssnelheid van passanten.
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REGIO GRONINGEN - ASSEN
Sinds 1996 werken de gemeenten en provincies in de Regio Groningen-Assen samen om economische kansen te benutten en uit te bouwen en gebiedskwaliteiten te behouden en te versterken. Een
samenwerking op basis van een sterke inhoudelijke visie en vanuit de overtuiging dat grensoverschrijdend denken en handelen bijdraagt aan het bereiken van de gezamenlijke doelen.
Deelnemers van de regionale samenwerking zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren,
Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn.
© De teksten en beelden in deze uitgave mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Regio Groningen-Assen en/of overige rechthebbenden worden gebruikt.
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